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PRŪSIJOJ UŽDRAUSTOS KOMUNISTŲ 
VADOVAUIAMOSDEMONSTRACIJOS
Sovietų Valdžia Neturi Pavyki

ntų Prekyboje
AMERIKOS DELEGACIJA KARO LAIVY

NŲ KONFERENCIJAI YRA LONDONE 

UŽDRAUSTOS PRŪSIJOJ ( AMERIKOS DELEGACIJA

AMERIKONAI KINIJOJ DIRBDINA VIEŠKELIUS

DEMONSTRACIJOS

BERLYNAS, saus. 18. — 

Prūsijos vidujinių reikalų mi

nisteris uždraudė komunista

ms ir bedarbiams ruošti bent 

kokias demonstracijas. Polici

jai Įsakyta griežtai vykinti tų 

parėdymų.'

Šios griežtos priemonės im

tasi, kada komunistai kuone 

kasdien ėmė kelti riaušes.

SOVIETŲ VALDŽIOS 
NEPAVYKIMAI

MASKVA, saus. 18. — So

vietų valdžia jau senai yra 

išsprendusi savo finansus lo

pyti ir ekonominę padėtį ge

rinti dideliais javų ir kitų 

prekių išvežimais i užsienius. 

Kas metai tečiaus susiduria 

su dideliais nepavykimais. Iš

vežimai (eksportas) pasirodo 

vis ne toki, kokių bolševika

ms norėtųsi.

LONDONE

LONDONAS, saus. 18. — 

Vakar čia atvyko Amerikos 

J. Valstybių delegacija daly

vauti karo laivynu konferen

cijoje.

Geležinkelio stoty amerikie

čius pasitiko ambasadorius 

Dawes ir keletas Britanijos 

aukštųjų valdininkų. Tuojaus 

visi automobiliais nuvežti Į 

viešbučius.

Delegacijos priešaky stovis 

sekretorius Stimson vakar ap

lankė Britanijos ministerį pi

rmininkų MacDonaldų.

Pirmadieny delegacijų pri

ims karalius.

Japonijos delegacija pir

miau čia atvyko. Laukiama a- 

tvykstant Italijos ir Franci

jos delegacijų.'

MOTERYS LAIMĖJO 
NORVEGIJOJ

T. SĄJUNGA UŽ KELLOG- 
GO SUTARTI

GENEVA, saus. 18. —- Tau 

tų Sųjungos taryba pastarų- 

jam savo 1 suvažiavime pasky

rė komisijų Sųjungos įstatus 

pertaisyti taip, kad jie supul- 

tų su žinoma Kelloggo—Bri- 

ando nekariavimo sutartimi.

Praneša, kad komisija grei

tu laiku vargiai galėsianti ap

sidirbti tuo klausimu.

OSLO, Norvegija, saus. 18.

■ — Atidarant parlamentų ka- 

j ralius savo pranešimu paskel

bė, kad Norvegijoj moterims 

pripažinta visiškos politinės 

teisės. Moterys gali užimti i- 

vairiausias vietas valstybėje 

lygiai kai vyrai. Jos gali būt 

ne tik ministeriais, bet dar

aukštas vietas užimti ir ka- 

i • • *
riuomenėje.

MEKSIKOJ RAUPUOČIAI 
BUS ATVIENĖTI

ESĄS NEGRAŽIUOJU SU 
KARALIUM

BARCELONA, Ispanija, 

saus. 18. — Kilę gandų, būk 

Ispanijos diktatorius Primo 

de Rivera esųs netaikoje su ka 

ralium. Sakoma, karalius no

ris diktatorių nusikratyti ir 

šaliai grųžinti daugiau laisvės.

MEXIC0 CITY, saus. 18. 

Į— Meksikoj yra daug raupais 

(sergančių žmonių. Jų didžiu

ma ligšiol yra liuosi. Valdžia

I
išsprendė pagaliau juos visus 

surasti ir atvienėti. Parėdyta, 

kad kiekviena valstija prie li

goninių įkurtų atskirias rau- 

puočiams vietas ir gydyklas.

PRŪSIJON UŽDRAUSTA 
ĮVEŽTI PAPŪGOS

SUŠAUDYTA PENKI 
MEKSIKONA! PLĖŠIKAI

BERLYNAS, saus. 18. — 

Kad suturėti žmonių tarpe 

plintančių papūgų ligų (psit- 

tacosis), Prūsijos valdžia už

draudė iš svetur įvežti (impo

rtuoti) papūgas.

MEXICO CITY, saus. 18. 

— Laikraštis Universal Grafi- 

co praneša, kad tarp šio mie

sto ir Cuernavaca plėšikai 

puolė automobiliais važiuoja

nčius žmones. Kareiviai pen

kis plėšikus sugavo ir sušau

dė.

GENEVA, saus. 17. — Va

kar čia uždą lyta T. .Sųjungos 

tarybos 58-asis posėdis. Šiuo 

mi posėdžiu minėta T. Sų-gos 

10 metų sukaktuvės.

Vienai mergaitei nusiskun- 

j džius areštuotas P. Stacey, 

,25 m., cab (automobiliaus) ve

žėjas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
TELŠIŲ D. L. K. VYTAU
TO 500 M. SUKAKTUVIŲ 

KOMITETO VEIKIMAS

NEIŠTENKA KATALIKŲ 
MOKYTOJŲ

Telšių apskr. komitetas j- 

j kurtas 1929 m. pavasarį. į va

ldybų išrinkta: pirm. p. Nor

kus, I vice-pirm. p. Rusteika 

(komendantas), H vice-pirm. 

inž. p. Sasnauskas (T. apskr. 

tech.), ižd. ir sekr. p. J. Sta

niulis (T. M. S. direktorius), 

nariai pral. Narijauskas, p.

Viena amerikoniška kompanija pasekmingai dirbdina gerus vieškelius Mandžiū- Mitkevičius (notaras), ir Te-

rijofAtvaizduojama dalis mašinerijų.

FIJI SALYNĄ PALIETĖ 
VĖTRA; DAUG NUKEN

TĖJO KATALIKAI

LEVUKĄ, Fiji, Okeanija 

(F. T.). — Praeito gruodžio | 

11 d. Fiji salynų palietė di- j

CHięAGOJE
ATIDAROMA KATALIKIŠ- 

KA LIGONINĖ

lšių ap. viršininkas.

! Komitetas veikia. .To inici-

I
atyva Telšių apskr. mieste

liuose ir valsčiuose yra įkur- 

atskiri komitetai, kurie pra

Jonas Pakalnis (F^kel), ž> j. - • , r . ..
' vede rinkliavų A y tauto ton-

PAVOGE NAUJĄ 
CHEVROLET

Šakiai. Beveik visose moky] 

klose ėjo mokytojų mainymą 

o kai kur net paskirta katali-] 

kailis evangelikų -tikybos mc 

kytojos; pav. Pūdymų pre 

mokyklai buvo paskirta pj 

Kreimerytė—evangelike. Tė] 

i vai tuo pasipiktinę padavė 

prašymų Mok. Inspektoriui! 

kad duotų katalikę mokytojų! 

kuri mokytų vaikus tikybos] 

Inspektorius vargais negalais 

prašymų patenkino. “Š.”

RENGIA KONCERTĄ

nomas Jlaniuette Park,, real (lni auklĮ lapais. 

estatininkas, 2621 AV. 71 st. „ ...
* .... u • • • x - Telšiuose rugsėjo 17 d. ap-

Rytoj atidaroma katalikiška buvo įsitaisęs naujų automo- , komit t s 

dėlė vėtra (uraganas). Sunai- ligoninė vardu “Little Com- bilių — Chevrolet. Iš džiaug- y^į t°”U * 

kinta daug Katalikų Bažny-'1>any of Mary,“ California smo su šeimyna, nuvažiavo į , \a?x° .o- r, 1Ą R>

čios savasčių, ypač Macuata, ave j,. 95 gat % teatrų. Bet išėję iš teatro, žiū- aU,?n ° C’ Į °’

® 1 išsiuntinėjo aukų lapus vietos

įstaigoms. Komitetas žada su- 

1 rengti Telšiuose 1930 m. pa

vasarį Žemaičių krašto dainų 

“L. Ž.”

padarė viešų 

fondui rinkliavų ir

Solevu ir Savusavu misijų Ligoninę šventins J. M. vy- ri, kad Chevrolet išnykęs, 

stotyse. Rėva misija, kuri į- skupas Sheil. 

kurta 1852 m., daug nukentė

jo nuo tvano. Iš žmonių nei 

vienas nežuvo. Dideli nuosto

liai padaryta laukuose.

Užpuolė viešbutį
Keturi kaukuoti plėšikai 11aDu broliu plėšikais

A. Sockman’ų, 8946 Kini- kčia užpuolė Knickerbocker

. bark avė., parvažiavusį auto- Ąi°sbutj, 163 E. \Valton jdace, ATSARGIAU SU SALDAI-
Fiji salose bažnytines sa- jnobiHu užpuQ-,k^r?lailiani susirinkime vyrai NIA,§ IR p,RKT0MIS

DEŠROMIS

viena spaustuvė; 43 mokyklos revolverį ir leido keleta gft_ brangenybių.

ir keletas vienuolijų. Kai-ku- . . .. , . . , _____,, ... . vių 1 piktadariu. Tiedu atsi
mos mokyklos turi internatus. . , , , .

. ; . saudydamu pabėgo. Veltui dirbsią

Panevėžys. xA.tkėlus į Pane
vėžy naujų gydytojų d r. Vilei
šį, pradėta daugiau kreipti dė
mesio į švarų. Keletas pre-Fiji salynų sudaro apie 2o0 Sockman pakvietė policijų. Sveikumo komisionierius kyl)08 jmonių už nesiiaik>w 

sa ų ir sa aicių. ų 1 ap- g., gekdama snįege įspaustas Dr. Kegel į savo štabų prie- švaros sustatyti protokolai, 

gyventos. Gyventojų vra o G- pėdas> piktadariu rado pasi- mė 15 gydytojų, kurie sutiko Saldainių dirbtuvė “Einem” 

Lbd, įs jų 12,518 katalikų. >siėpusių u£ pylymo ties gele- be užmokesnio dirbti, nes svei apsčiai gavo pabaudos už šva-

Misijose darbuojasi Marijos žinkeliu Abu Silimta. Vienas bumo departamentas nelietu- ros nesilaikymų. Dirbtuvės di-

Drangijos 27 kunigai misio- pa^aujas į kojų. ; ri pinigų. rbiniuose buvo vartojama ar

mėnai ir vienas čiagimis pa-, T{d broliū, wiJHain ir Ant. į 

saulinis kunigas, 39 broliai ir hony'Smigel, 24 ir 26 metų,

8821 Houston gat. 1
129 seservs vienuolės.

KAIP PROTESTANTAI 
SUSMUKĘ

---------------------------------------------- senike ir kt. nuodų. Butrimo

Pamestas kūdikis dešrų dirbtuvė, kurioje rasta 

Ties Misericordia ligonine, kelios statinės supuvusios mė-

-----------------------------------------------2916 AV. 47 gat. vaj^ar ryte sos (spėjama, kad ta mėsa bu-

BllS Statomi parodai būtai atrasta pamestas šiltai įvy- vo vartojama dirbiniams),

Pasaulio parodai Chicagoj niotas trijų dienų kūdikis me- taip pat gavo “pipirų.” Rei-

1933 111. ateinantį birželį bus rgakė. Paimtas į ligoninę. kia palinkėti gero pasisekimo

; Panevėžio sanitarinei komisi

jai su dr. Vileišiu, kad ir to

liau tęstų bei tobulintų higie-

DETROIT, Mich., saus. 18. pradsta s(a,vti pirmu(iniu du 

— Sausųjų suvažiavime meto- b * j

dishj vyskupas Nicholson kai-į paežeriū parodai plotas už_ I _____„ ____ _ __________ ,
bedamas tarp kitko štai kų jmgį9g apje ^oo akrų. Be to,1 Nuo trijAj Nortlnvestern U- nos srity naudingų darbų

iaoioVA • ’ : .... _ _ . « . * « . . i*

Neteko automobilių 
“laisnių”

pareiškė:

“Slapiųjų jėgos mėgina mū didumo 

sų bažnyčių išversti iš politi-1 

kos. Bet aš didžiuojuos, kad; 

protestantų bažnyčios išsiža-! 

da nusistatymo kalbėti tik a-'

'ežero bus išpilta sala 74 akrų niversitefo studentų atimta

valstybiniai automobilių “lai-

sniai.

‘Š. n

Lankys pamokas
Chicagoj apie 900 policmo- 

nų, kurie priguli detektivų
pie kitų pasauli ir ima Žiūre- ,. . v. ,.

7. , . y. v. biurui, šiandie pradės laukvtiti daugiau' šio pasaulio kara- ’ , . , ...
, .. ,, speciales detektivams skina-
lystes.” j 1 ,

_____________ mas pamokas.
CUKRUI MUITAS NEKEI-' Tl*mS T*)1,e,nona,n* pa,n?‘ 

kos bus po dvi valandi savai

tėje. Pamokų lankymas vers

tinas.

KOMUNISTAI KOVOJA 
SU POLICIJA

PASKENDO DU VAIKAI 
IR POLICININKAS

ČIAMAS

AVASHINGTON, saus. 18., 

— Senatas -48 balsais prieš ( 

38 nubalsavo nekeisti cukrui • 

muito. Tuo klausimui senate1 

ilgai ginčytasi.

Plėšiko pašautas •
Plėšikai užpuolė mėsos krau 

tnvę, 4339 AV. 22 gat. Savini

nkų J. Kroupa, 46 m., mirti

nai pašovė ir pagrobė 450 dol.

Papūgų liga
Susekta, kad ir Chicagų pa

liečia papūgų liga. Susirgusi 
Mrs. V. Vitson, 29 m., 26 So.

UŽLIETA DIDELI 
PLOTAI

MEMPHIS, Tenn., saus. 18.
— Ties Big Lake, Ark., AV’hite 

upės vanduo išvertė pylyroų 
ir užliejo 170,000 akrų plotus. Lincoln/ gat., AVestmont’e.

-H.., l ■---- -----

Gruodžio 21 d. 1929 m., Liu

------------------------------- ,bavo valsč. grįždami iš moky-

NE\A BEDFORD, Mass., klos pil. Bačkfino du vaikai 

saus. 17. — Nežiūrint polici- užėję ant ledo įlūžo ir paske- 

jos draudimo, komunistai čia ndo. Kalėdų 1 dienų Igorka 

sušaukė andiminių darbinin- upelio įtakoje j Nemunų pa

kų susirinkimų. Kada polici- skendo eil. polic. Vamevičius, 

ja. pakilo susirinkimų nutrau- tuo metu patruliavęs prie de- 

kti, komunistai atsisuko prieš marklinijos. “R.”

jų. 19 raudonų,!1!} suimta. i_____________

AŠTRIAI NUBAUSTAS

NEAV YORK, saus. 18. —

NUSILAUŽĖ NUGAR
KAULĮ

Lukšiai .(šakių apskr.) Du

Už nusižengimų prohibicijai mėnesiu atgal Liepalotų kai

S. .Andriessen, buvusis pakra- me ūkininkas B-ns, bedengda- 

ščių sargybos narys, tedera^ mas stogų, nukrito ant rusto 

liam teisme nubaustas ketu- ir nusilaužė sau nugarkaulį, 

riems metams kalėjimu ir Bevežant į Kaunu kely paši

lti,000 dolerių pabauda. mirė. . “š.”

Sausio 18 d. lietuvių latviu 

vienybės draugija Kaune atei

tininkų salėj (Laisvės Alėįjf 

3 Nr.) rengia koncertų. Kon-] 

certuoti draugija pakvietė k 

t vių studentų vieny biečiųl

“Dziesmu A'ara” 60 asmenų] 

chorų, kuris, jau yra koncer-j 

tavęs Suomijoj, Estijoj ir ki

tur. Šj latvių studentų chorui 

visur džiaugsmingai sutiko] 

tiek publika, tiek spauda.

“L. Ž.”)

VIENI GIRIA, KITI 
PEIKIA

AVASHINGTON, saus. 17.] 

— Prohibicijos 10 metų gy

vavimo sukaktuvėmis vakar* 

senate užsiimta vien tik pro

hibicijos klausimu. Pasakyta j 

daug prakalbų. Sausieji pro- 

hibicijų aukštino, gi slapieji 

reikalavo 18-ųjį priedų kuo- 

veikiau atšaukti ir sugriauti 

dėl prohibicij'os šaly veikia

nčių prezidento diktatūrų.

Slapieji sakė, jog praeitu 

dešimtmečiu trys prezidentai 

mėgino prohibicįjų įvykinti. 

Tas nepavyko. Nepavyks ir a- 

teitv.

HAWKS’O ORLAIVIS 
SUDAUŽYTAS

AVEST PALM BEACH,, 

Fla., saus. 18. — Kapit. F. M. 

Haivks, įžymus lakūnas vairi

ninkas, Roosevelt stoty sudau

žė orlaivį, mėgindamas pakil

ti ir skristi į New Yoricų. La

kūnas nesužeistas.

Marųnette liūte C. Zens į- 

krito keltuvo skylėn ,(šaftan)« 

Mirtinai sužeistas.

1 ■ I ■ IJ

CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Numatomas sniegas; 

šalčiau. A’akar ryte žemiausia 

temperatūra buvo 8 laipsniai.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų .. $10.00 
Britanijos 1 3v. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19JJ8 
Vokieti jos 100 markių 23.91

13.98

5.23

M
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DIENOS KLAUSIMAI
IRGI SUKAKTUVĖS.

"F
kritusių aukų, tikslas dar toli gražu neat- į 
siektas. Dešimties metų praktika parodė, kad 
įstatymų ir prievartos keliu nepasekminga y 
ra žmonės blaivinti. Tai turėtų suprasti tie, 
nuo kurių tas klausimas priklauso ir prade
dant antrąjį “probibicijos dešimtmetį” ieš
koti tinkamos išeities iš tos klampynės, į ku
rių kraštas vis labiau yra klampinamas.

Kaip žmonių dorinimas priklauso Baž
nyčiai, taip blaivinimas pačiai visuomenei ir 
žmonių gerai valiai. Jei valstybė iš savo pu
sės būtų skyrus tiek pinigų žmonių auklėji
mui blaivybės srityje, kaip jau kartų esam? 
pastebėję, daug geresnių pasėkų būtų susi
laukta.

Kaip tik įvesta prohibicija, beveik visos 
visuomenės užlaikomos blaivybės organizaci
jos likvidavosi, manant, kad pilnosios blaivy
bės bus atsiekta policijos priemonėmis, ir dėl 
to tikrasai žmonių blaivinimo darbas sustab
dyta. Kadangi, anot priežodžio “uždraustas 
vaisius yra gardus”, dėl to šiandien ir jaunus 
menė įsipratino į girtuokliavimų. Vargu ka
da yra buvusi padėtis tuo žvilgsniu blogesnė, 
negu dabar.

VYTAUTAS IR S06UALISTAI.
Kuomet visa Lietuva ren- jkryžuočiais. Bet šitie jau du 

giasi apvaikščioti 500 metų; sykiu apvilti pareikalavo di-

Vytauto viešpatavimo iškil

mes, mūsų socijalistėliai šmei

žia tų didžiausių asmenį Lie

tuvos istorijoj. Girdi, Vytau

tas net tris sykius pardavęs 

Lietuvų, ar bent Žemaitiją 

kryžuočiams, padaręs su Ja- 

gėla uniją'Horodliuj, sulig ku

rios pavedęs Lietuvų Lenkijai 

ir t. t. Sulig jų išvadų išeitų, 

kad Vytautas buvo Ųietuvos 

ne didvyris, tik pųrdavikas.

dėlės kainos — Žeuiaitijos, Vy 

tautas skaudama širdimi suli

ko, nes kitos išeitis nematė. 

Bet užtai pareikalavo, kad 

kryžuočiai padėtų jam paverg 

ti Pskovu ir Novgorodu. Ma

tome, kad' Vytautas ėjo pir

myn per sunkias kliūtis, bet v i 

suomet turėjo prieš akis Lie

tuvos ižsiplėtojimų ir didybę. 

Jo ambicija siekė dar toliau. 

Sumanė nugalėti totorius, ku-

Toks urmu Vytauto pasmer- rie anuo metu buvo pavergę 

kimas iš kelių atsitikimų jo i Rusiją. Bet tasai žygis Vytau

Sausio 16 d. sukako dešimts metų nuo į- 

lo probibicijos įstatymo Jungtinėse Val

ytėse. Sukaktuvių išvakarėse pradėta di

le kova kongrese dėl prezidento ir jo ko- 

sijos pasiūlymo daug griežčiau šį įstatymą 

nti. Kai kurie kongresmenai pasiūlė 

dcijo.s įstatymų pakeisti iš pačių pama-

Kiti palaiko prezidento pusę, o treti sto

tu palikimų taip, kaip ligi šiol buvo. Bet, 

it tų visų pasiskirstymų, kongresas, 

abejo, užgirs prezidento planų, 

jįsiskaičius statistikos davinius, iš arčiau 

turėjus į gyvenimų, matome, kad, įve- 

probibieijos įstatymų, žmonių blaivinimo 

siu jokios pažangos nepadaryta. G irta - 

dar platesne vaga eina, o įvairių nusi- 

lų skaičius daug kartų padidėjo. Vie-

iš. didžiausių blogybių, kurias atnešė pro- 

’ja, tai pratinimas piliečių valstybės įs- 

rnfus laužyti, priešintis vyriausybės parė-

Mūsų nusimanymu, pati visuomenė vėl 

turėtų imtis blaivinimo darbo. Nežiūrint vei

kiančio įstatymo, reikia atgaivinti blaivybės 

organizacijas, atnaujinti jų veikimų ir vary

ti pirmyn tų begalo kilnų dalbų. Ginklų pa

gailiu žmonių neišauklėsi ir neišblaivinsi. 

Kas praėjusiame dešimtmety buvo apleista, 

užmigdyta ir pagadinta, tas ateinančiame de

šimtmety privalo būti atgaivinta ir pataisyta.

gyvenimo panašus pasmer

kimui kokios nors knygos iš 

kelių atskirai paimtų sakinių, 

nerišant jų su tisu knygos tu

riniu. Vytautas yra, Nusidėjęs 

su kryžuočiais tik tais niomen 

tais, 'kuomet tas buvo reika

linga jo valdžios sustiprini

mui. Kuomet jis sustiprėjo li

tui nepavyko. Jis btfvo nu

veiktas ties Vorksla Rugpiu- 

čio 12, 1399 m.

Bet atėjo jau laikas ir su 

kryžuočiais atsiskaityti. Jų 

valdomieji Žemaičiai nešė bai 

šiaušių jungų ir maldavo Vy

tauto, kad juos paliuosuotų. 

Vytautas vėl susidėjo su Ja

PRANCŪZŲ ROJALISTAS.

Leon Daudot, rojalistas, laikraščio “L’Action” redak

torius su savo šeima. Už rojalistinį veikimų jis buvo ištrem

tas. Dabar vėl leisti grįžti tėvynėn.

ištraukė Lietuvą iš netvarkos Į gaila ir bendromis pajėgomis

ir suirutės, tada ir pačius kry 

žuočius sutriuškinu ties Grun 

valdu ir Tannenbergu, Liepos 

15, 1410 m. Tas smūgis pada

rė galų kryžuočių galybei.

Trumpai kalbant istorija j muko. Tuo būdu Vytautas dė-

sudavė mirtiną smūgį kryžuo- gėla visuomet jo bijojo, 

čianis ties Grunvaldų. Nuo to (Austrijos karalius Zigmantas 

pralaimėjimo Teutonų Gide- Į buvo taip sužavėtas Vytauto

nas jau niekados neatsįpeikė- 

įjo ir galutinai visiškai sus

; narsumu, įsimncia ir visuo 

meniniais darbais, kad prikal-1 gyvenimų.

irgti valdžia, ty. valdžios orga

nai, gi Amerikoje — privati

nės organizacijos, reformato

riai, kurie iš to daro sau pra-

PASAULIO LYGINTOJAS.

Žinomas socialistų ir liaudininkų šulas 

K. Norkus jau esąs Argentinoj. “Darb.” pra

neša, kad Argentinoj susidarė socialistų gru

pelė, kurios priešaky pastatytas Kastas Nor

kus, buvęs nezaležninkų zakrastijonas So. 

Bostone ir sandariečių redaktorius.

Norkus savo laiku buvo vienos laivų 

kompanijos agentu Kaune ir ten “besidar

buodamas” nuskriaudė daug žmonių ir nuo 

ūbas, plačiai išvystyta šmugelio biznis ir Lietuvos teisino pabėgo į Braziliją, kur 1 irgi 

jų ėmimas. J prikrėtę nemalonių “šposų”. Tai taip, mat,

«&tk visiems yra žinoma, taip-gi gerai socialistas Norkus lygina pasaulį.

įstatymų leidėjams ir vyriausybės at- 

ius, kad sunku yra surasti narnas, ku- • 

ie nebūtų užlaikoma* svaiginamųjų gėri- 

įų. O kiek yra namų, kuriuose įtaisyta bra- 

Fliai nuodams dirbti.

Vien tik federalinei vyriausybei prohibi- 

rykdymas kainavo $400,000,000, neskai- 

vietinių valst., tačiau to vykdymo pasė- 

yra menkos. Šimtai žmonių žuvo tai vyk- 

darbe, tai įvairių šmugelninkų kovose 

pirmenybę pardavinėjant degtinę. Sąryšy 

tuo areštuota daugiau, negu pusė milijono 

mų, nuo naminės degtinės ir kitokių al- 

lolinių nuodų mirė 34,000 žmonių. Vals-

-s nuostolių mokesčiais turėjo tris bHijo- j Dabar eina L. Vyčių, mūsų jaunimo or
is dolerių. I ganizacijos naujų narių 'prirašinėjimo talka.

Nežiūrint tų visų 'pastangų, nuostolių ir Visi stokime Vyčiams į talką!

“LIETUVIS BRAZILIJOJ.

8. Paulo mieste, Brazilijoj, yra apsigyve

nę daug lietuvių, kurie pradeda organizuotis 

it veikti. Jau turi parapiją, mokyklų, keletu 

draugijų. Lietuviai katalikai leidžia laikrašti 

“Lietuvis Brazilijoj”, kuris yra gana turi

ningas ir įvairus.

Kiekvienas lietuvis inteligentas privalo 
skaityti Kaune išeinantį literatūros, mokslo 
ir kritikos žurnalą “Židinį”.

Michajil’as Jurjevič’as Lermontovas.

(Tąsa)

Paklausykit, Maksime Maksimi-’
r 7

h. — tarė Pečorinas, atsikėlęs. — Juk 

geras žmogus, o jeigu atiduosim duk-

>rį šitam laukiniui, jis ją p»įoaus arba 

rduo. Darbas atliktas, lik nereikia ne

gadinti; palikite jų pas mane, o sau

i te mano kardų...

“— Tai parodykit man jų, — tariau

“— Jinai už šitą durų; tiktai aš pats 

bereikalingai norėjau jų pamaty- 

sėdi kampe, įsisukus j dengtą, nekal- 

ifr nežiūri; baikšti, kaip laukinė stir-

Aš pasamdžiau mūsų virėją, ji moka 

škai, vaikščios paskui ją ir įkals jai 

utį. kad jinai mano, todėl kad ji niekam 

fiau nepriklausys, vien man! — pri-

• jis, drožęs kumštini j stalų. — Aš ir 

tuo sutikau... Ką įsakysite veikt? Esą- 

žmonių, su kuriais būtinai neikia su-

iri...

-- O kų* — paklausiau aš Maksimą 

Maksimičą. — Ir iš tikrųjų jis prisijauki* 

no jų sau, ar gal ji nunyko nelaisvėje, pa

siilgusi tėvynės?

— Pasigailėk, koks čia tėvynės ilge

sys? Iš tvirtovės buvo matyti tie patys 

kalnai, ką iš aūlo, o šiems laukiniams 

daugiau nieko nereikalinga. O prie to 

Grigorijus Aleksandrovčus kiekvienų die
ną jai pndovunodavo ką nors; pirmąsias 

dienas ji tylėdama, išdidžiai afstumdavo 

dovanas, kurios tada atitekdavo virėjai 

ir pažadindavo josios iškalbingumą. Ak 

dovanos! Kų nepadarys moteris už spalvo 

tą skuduriukę!... Na, bet šitai į šalį... 

Ilgai kankinosi su ja Grigorijus Alek- 

sandrovičas; tuo pat metu jis mokėsi to

toriškai kalbėti, jau ir ji pradėjo supras

ti mūsiškai. Pamažu ji išsimokė j jį žiū

rėt, iškart iš paniūrų, šnuiromis, ir vis 

liūdėjo, dainavo pusbalsiai savo dainas, 

gūdžiai, kad ir man pasidarydavo liūdna, 

kai klausydavau jų iš kaimyninio kam

bario. Niekuomet neužmiršiu vieną sce

ną: *jau aš juo šalį ir dirstelėjau j len-

štai kų pasakoja apie Vytau

to darbus. Kuomet Vytauto tė 

vas Keistutis buvo pasmaug

tas kalėjime — įtariama, kad 

tai buvo Jagėlos darbas — 

Vytautas, at jausdamas tą bai

sią skriaudų, susidėję su kry

žuočiais, kurie jį pastatė kan-

josi su Kryžuočiais tik tuo

met kai to reikalavo patys 

gyvieji Lietuvos interesai. 

Kaip gabus strategikas pasi

traukia atgal ir duoda priešui 

užimti didelį tėvynės plotų, 

kad paskui įtraukęs jį nepato- 
gion pofcicijon galutinai su-

bino jį apsivainikuoti kara

lium. Vytautas su tuom suti

ko, ne dėl savo garbės, nes jos 

ir taip pakaktinai turėjo, — 

prie to jau jis buvo 80 me

tų senelis, bet dėl Lietuvos 

garbės, nes sykį Lietuva bū

tų tapusi karalystė, jau tuom

pačiu būtų visiškai nuo Leu-’bėse, 

k i jos nepriklausoma. Supran-i 

tania, kad Jagėla to nenorėjo! 

ir kiek galėdamas trukdė Vy

tauto apsivainikaviuią. Bet 

Vytautui nebuvo lemta likti

didatu valdyti Lietuvą prieš, triuškintų, taip darė Vytautas.

Tris sykius susidėjo su kry

žuočiais ir tris sykius laimė

jo ką buvo nusistatęs laimėti, 

o kaip įsigijo galybės, tuos

Jagėlą. Išrodė, kad kils nami

nis karas, bet pusbroliai su

sitaikė. Apėmus Jagėlai Len

kijos sostą, Vytautas kol kas 

pasitenkino su Gardino kuni

gaikštyste. Bet irHo jam Ja- 
gėla pavydėjo. ė* paskyrė 
Lietuvos kunigaikščiu savo 

•brolį Skirgėlą. Tubmet Vytau

tas, matydamas, kad Lietuvos 

likimas pavesta netinkamam 

žmogui, vėl padarė sutartį 

su kryžuočiais Karaliaučiuj, 

Gegužio 24, 1390 m. Prie to 

jis sustiprino savo pozicijų a- 

tiduodamas dukterį Sofiją Į 

pačias Maskvos kuriigaikščiui 

Vosyliui. Jagėla nusigando, pa 

šalino Skirgėlą nuo Lietuvos 

sosto ir pavedė jį Vytautui. 

Bet kuomet vėl Jagėla bandė 

pavergti Lietuvą Lenkijai, Vy 

tautas trečią’ kartą susidėjo su

pačius kryžuočius su dumblais, Lietuvos karaliumi. Jis mirė

sumaišė. Kryžuočiains Vytau

tas, žinoma, daug nusidėjo, 

bet ne Lietuvai. Kryžuočiai 

gali jį vadinti vyliugingu iš

daviku, bet Lietuva ji vadi

na savo išgelbėtoju ir galin

gu vadu, kurs jos vardą .Eu

ropoj augštai iškėlė.

Kai dėl Horodliaus unijos, 

tai ji nebuvo Liublino unija, 

kuri sujungė Lietuvų su Len

kija. Horodliaus unija tik su

lygino Lietuvų s 3 Lenkija. Iki 

šiol Lenkija turėjo pretensi- 

jų valdyti Lietuvų, bet Horo

dliaus unija Vytautas parei

kalavo Lietuvai lygių teisių. 

Pareikalavo ir gavo, nes Jn-

Trakuose Spalio 27, 1480 m. 

Jį Lietuva 'myli, .civilizuotas 

pasaulis gerbia, o soeijalistai 

— šmeižia.

K.
(“Darb.”).

KOVA SU BLOGAIS 
TAIS.

RAŽ-

korasi ant krūtinės galva, o Grigorijus 

Aleksandrovičas stovėjo prieš jų. “Pa-

Štai Cbicago je gyvuoja tos 

rųšies reformatorių organiza

cija. Valstybės įstatymais ei

nant knygų krautuvių savi

ninkams uždrausta parduoti 

visokias nepadorias knygas.. 

Tos rųšies įstatymai gyvuoja 

ir kai-kuriose kitose valsty-

Kaip kitose šalyse, taip ir 

Amerikoje, nuolat vedama ko

va prieš blogas, nepadoraus 
turinio knygas ir visokius raš 

tus. Visbr kitur nepadori raš 

tai kovojami tiesiog pagrinde 

gi Amerikoj atvirkščiai. Ki i 
t .ir piktus raštus kovoja pa-

Ji susimąstė, nenuleisdama nuo jo savu 

juodų akių; paskui meiliai nusišypsojo ir

klausyk, mano peri, — kalbėjo jis, — į linktelėjo galva sutikimo ženklui. Jis pa

juk tu žinai, kad unkšti ar vėlai tu turi j ėmė jos rankų ir ėmė įkalbinėti, kad ji

kam tiktai mane kankini?

kekenų? Jeigu

mūti mano

Lyg tu myli kokį nors 

taip, aš tuojau tave atleisiu namo”. Vos 

pastebimai ji sudrebėjo ir palingavo gal

vų. “Aliui, — tęsė jis, — aš tau visiškai 

neapkenčiamas? — Ji atsiduso. .— Ar 

tavo tikėjimas gina pamylėti mane? — 

Ji pabalo ir tylėjo. Patikėk man, Al lu

obas visoms tautoms vienas Ir tas pats, ir, 

jeigu jis man leidžia mylėt tave, kodėl 

gi uždraus tau mokėti man tuo patim!” 

Ji įbedžiai pasižiūrėjo jam į veidų, lyg 

ir nutrenkta šios naujos minties; jos a- 

kyse pasireišlcė nepasitikėjimas ir noras 

įsitikinti. Ir kokios akysi Jos taip ir ži

bėjo, lyg dvi angli.

“— Pakluusyk, mielu, geroji Belą! 

— tęsė Pečorinas. — Tu matai, kaip aš 

tave myliu; aš visa pasiryžęs atiduot, kad 

tave pralinksmint; aš noriu, kad tu bū

tum laiminga; o jeigu tn vėl liūdėsi, tai

gą, Bėla gulėjo ant miegamoje stioio, nn- nš numirsiu. Sakyk, tu būsi linksmesnė?”

jį pabučiuotų; ji silpnai gynėsi, ir tik 

kartojo: “Pratisu, pratšuu, neraiki, ne- 

raiki.” Jis ėmė spirti; ji sudrebėjo, up- 

• siverkė. “Aš tavo nelaisvė, — kalbėjo ji,

— tavo vergė, žinoma, tu gali mane pri

verst, — ir vėl ašaros.

“Grigorijus Aleksandrovičas sudavė 

sau į kaktų kumščiu ir iššoko į kitą kam

barį. Aš užėjau pas jį: jis sudėjęs rankas 

Vaikščiojo nusiminęs pirmyn ir atgal.

“Ką, tėveli?” tariau aš jam.

“— Velnias, o ne moteris! atsakė jis.

— Tiktai aš jums duodu garbės žodį, kad. 

jinai bus mano...”

“Aš pakrapščiau galvų. “Norit lni- 

žybas? — tarė jis. — Po savaitės!” 

“Malonėkit!” Mes perkirtom rankas ir i 

atsisk>Tėni.

“Kitą dieną jis tuojau pasiuntė po- , 

rinį į Kizlera įvairių pirkinių; parvežė 1 
daug įvairių persiškų medžiagų, visų nė 1 

ne išvardinti.

Valsty/Jn valdžių organai 

«ų įstatymų vykiniinu nenori 

užsiimti, gal ignoruoja, gal 

neturi laiko. Tad juos pava

duoja reformatoriai. Jie su

daro. atatinkamas organizaci- 

jas ir pelnija.

Nesenai Chicagoj areštuotas 

vienos knygų krautuvės kler

kas už nepadoraus turinio 

knygos pardavimų.

Štai kaip ta knyga parduo

tu. Vienas reformatorių nuė

jo į krautuvę ir reikalavo tos 

knygos. Jam atsakyta, kad 

krautuvė tokios knygos netu

ri, bet jei jis nori, gulima gau

ti. Reformatorius reiškė noro 

įgauti. Krautuvininkas už ko- 

Jkio laiko reikalaujamą knygų 

' parūpino. Kada klerkas refor- 

(Tąsa ant •; pusi.)

“— Kaip jūs manote, Maksime Mak- 

simičai! — tarė jis man, rodydamas do

vanas. — Ar atsilaikys Azijos gražuolė 

prieš tokių bateriją?” — Jūs nežinote 

čerkesiukių, — atsakiau aš, tai visai 

kas kita, nei gruzinės arba. užkaukazio 

totoriukės, — visai ne tai. Jų savos tai

syklės, jos kitaip išauklėtos.” Grigorijus 

Aleksandrovičas nusišvĮ>sojo ir ėmė švil

pauti maršą.

“O juk išėjo, kad aš buvau teisus: 

dovanos paveikė tiktai per pusę: ji tapo 

meilesnė, daugiau pasitikinti — tai ir 

tiek, taip, kad jis pasiryžo pavartot pas

kutinę priemonę. Kartą rytą jis liei)ė 

pabalnoti arklį, cerkesiškai apsirengė, 
apsiginklavo ir įėjo pas jų. “Bėla, — ta

pė jis. — Tu žinai, kaip aš tave myliu! 

Aš pasiryžau tave išvežti, manydamas, 

kad tu kuomet pažinsi mane, pamylėsi; 

aš suklydau, — sudiev! Pasiliki pilna 

šeimininke visko, ką aš turiu; jeigu no

ri, grįžk prie tėvo — tu laisva. Aš nu

sikaltau tau ir turiu nubausti save; su

diev, aš išjoju — kur? kų aš žinau! —

(Bus daugiau)
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GARSUSIS VARGONINKŲ - VYRŲ CHORAS, Kuris Per “Draugo” Radio Koncertus 
Žavėjo Visus, Pasirodys Visoje Galybėje.

GALINGASIS LIETUVOS VYČIŲ “DAINOS” CHORAS, Sužavėjęs Jaunimą Ir Suaugu- 
sius Savo Dailiomis Dainomis “Draugo” Radio Koncertą Metu, Išmoko Naują, Nepaprastai 
Gražią Dainą Metiniam “Draugo” Koncertui.

Mūsą Gabūs Solistai Ruošiasi Padaryti Tą Vakarą Tikra Meno Švente, Patenkinti Kiekvieno 
Grožės Jausmus. Visos Chieagos Kolonijos Dalyvaus “Draugo” Koncerte, Savo Gausiu Atsi
lankymu Parodys, Jog “Draugo” Radio Koncertai Visiems Patiko, O Ir Pats Turės Galimybės 
Padėkoti Mūsą Dainininkams Už Jąją Vargą Begarsinant Liet uvią Tautos Vardą Pasaulio 
Akyse.

c
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Prašau, Į Mano .Kampelį MUSŲ SVEIKATA.
Šiomis dienomis mano Kam-1 kę prieš Vargonininkų »8ųjun- 

ui atėjo žemiau dedamas'gos Chicagos kuopų ir fpa- 

&įas. reiškiu, jog, rašydamas savo

Rašo Dr. V. S. Naryauokas

PLAISKANOS.

Protestas.

Lietuvių Rymo Katalikų
bicagos ir apielinkės Vargo-

kampely, nei minties neturė

jau Chicagos lietuvių parapijų 
vargonininkų, priklausančių 

Varg. Sųjungai. Bet kad yra

ininkų kuopa savo mėnesiniu į mūsų tarpe vargonininkų, 

įe susirinkime, 13 d. sausio,; fcurįe> gaudami iš parapijos 

‘thoveno konservatorijoje, aig}l eina bedieviams i talkų, 

lošė protestų prieš prof RuiĮ> proteste pasakyta, tai 

laktas, žinomas visiems kas 

domisi viešuoju mūsų gyveni-

niu, ir negali ginčyti nežino
jimu. Skelbti tuos vargoni
ninkus, kurie bedieviams tal-

Blaiskanos

galvoj ran-

dasi dvejo-

J)OS t. V.

sausi ir tau-

kuoti žvy-

nai.

Nuo gaJvos

odos ligų

šašai žvynai,

o nuo nenor-

Dr. V. S. 
MARYAUCKAS 

2435 West 69 St 
Chicago, 111. . 

Henilock 8151
■’ L
. Pa

iaiupininkų už žeminimų vav 

rinkų, pavadinant juos “be 

ievių. talkininkais, padedan- 

iais griauti žmonių širdyse 

ikėjimų”. Mūsų kuopoje nė-

nei vieno vargonininko . kininkauja, skaičiau ne savo 

bent mums nėra žinoma),.pareiga. Bet, pav., tegul iŠ- 

rd kuris nors eitų bedie- drįstu kas pasivadinęs save 

uns į pagelbų. Jei prof. “pašenavotu” prof. Kampi

impininkas žino nors vienų, 
's, gaudamas iš parapijos 

Igų, o eina bedieviams į tai
b tai tegul paskelbia jo var- 

kad visi žinotų, o nenies-

nų

ninku eiti bedieviams klonio- 

tis, jų naudai programas pil

dyti, vai, aš tuojau pakeičiau 

“trevogų” ir, už tokį žemi

nirnų “garbingo” mano “tuo

kėmės ant visų vargoninir.-Įino” padaryčiau viešų pareis-1 

Nes po to, kuomet Ch:- kimų spaudoje, nes tylėjimas*

būtų “znokas” sutikimo.igoje įvyko kunigų susirin- 

imas ir mūsų dienrašty 

‘Drauge” paskelbta išttau

ros iš Bažnyčios kanonų, mū- 

kuopos nariai netik kad 

tėjo į talkų viešai griaujan- 

iems tikėjimų, bet žadėjo ne-į 
įlyvauti ir parengimuose to

rių draugijų, kurios nėra aiš- 

tiai katalikiškos.

Kuopos Rašt.

Bet, vyrai, negalėjau tylėti,z 

kai varg. J. Olšauskas savo 

laiku dalyvavo bedievių laik

raščio koncerte, negaliu tylėti, 

kai varg. J. .Saurio vedamas 

choras liedievių spaudų remia,

įdainuodamas jų koncertuose.

; Lig šiol man nebuvo žinoma,

Į kad tuodu vargonininku prie 
Vargonininkų Sujungus kuo

pos priklauso.

Prof. Kampininkas.
Dėdamas šį protestų aš 

ruožemiausia lenkiu savo ply-

KOVA SU BLOGAIS 
RAŠTAIS.

tųjora Toni pranešė, kad iš
viešbučio apturėta liūdna ži

nia.

“Aš jau žinau”, atsakė 

jam Šventasis Tėvas. “Pa

siunčiau ten monsignorų Con

falonieri”.
Truki monsignorns Caccia 

monsignorss 
laiku

pilti ant galvos ir gerai galva
ištrinti.

Žinpma, jei plaiskaay atsi

radimas pareina iš priežasties Reiškė, kad 

kokios nors ligos tuomet gy- Cotifalonieri nesuspėjo 
dymas turi būti sistematingas, nuvykti i viešbutį. Šventasis 

kad prašalinus generalis kas Tėvas tuojaus suprato, kame 

arba organiškas ligaš, kurios dalykas ir tarė: “Tai jis mi- 

gamina galvos odos ir liaukų r£” p0 to nulenkė galvų ir 

ligas, o to nieks gerig.ii negali i<okį laikų taip pasiliko. Pas- 

padaryti, kaip jūsų gydytojus. kui tttPg. “Tegul būna Dievo 

valia. Eisime į koplyčių.”=9BW

mališko veikimo taukinių liau 

kų galvoj pasirodo taukuoti 

žvynai.

Taipgi plaiskanų atsiradi

mas gali būti viens iš sekan

čių priežasčių:

1. Anemia.

2. Bakterijos.

3. Cbloiosis.

4. Emlokroniškos liaukų li

gos.

ir dienraščiuose. Ar galima 

tai uždrausti bausminiais įs

tatymais!

MIRUS ŠVENTOJO TĖVO 
BROLIUI.

Fermo Ratti, šventojo Tėvo

Pijaus XI brolis, staiga mirė (’ių

Audiencija nutraukta. Šven

tasis Tėvas nuėjo į koplyčių 

ir tenai nekurį laikų tyliai 

meldės. Po to kalbėjo rožan-

(T ąsa nuo 2 pusi.)
natoriui pardavė, jis tuojaus 

ueštuotas.

Bylos laiku paaiškėjo, kad’ir knygų. Šiuo budu toli sel 

įei reformatoriams pavyksta ’mingiau tikslas atsiekiamas, 

teisme savo aukų apkaltinti'

jei teisėjas nuskiria pini- , - 

ęi’-'kų pabaudų, tai tos pabau- ** 

los viena puste tenka reforma 

irių organizacijai.

Kada teisėjas patyrė, ko

jomis inetodoinis nepadori 

ištai perkami, jis viešai reis

ui nepasitenkinimo ir prisie

kusiems teisėjams nurodė į 

tai rimtai atsižvelgti. Kler

kas paliuosuotas.

TeisJėjas nurodė, delko sia

ut} atsitikime neareštuotas

rautuvos savininkas, bet i 

klerkas. Sako, tai visa turi būt 

kovojama iš pagrindo, bet no 

pnviršutinumo.

Ne vienam yra įdomu, kaip 

šioj šaly reformatoriui daro 

lu pragyvenimų. Ir tas jiems 

ledraudžiama, nes jie Įsigalė

ję.
Kun. Tai bot, Jėzuitas, laik

raščio “America” literatinis 

redaktorius, tvirtina, kad 

tokia kova prieš blogus raštus 

-ra netinkama. Kas tik liečia 

biiogaus dorų. to negulima ko 

.oti įstatymais, lygiai kaip 

legaliom įstatymais išnaikin

ti svaigalų vartojimo, ty. gir

tu ok lybės.

Anot kun. Tallmt, reforma

toriai, remdamies įstatvniais, 

įsuomet atlieka daug bloga,

Isd gera visai nieko. Įstaty
mai negalima išnaikinti blo-

■ta&tų, ypač Amerikoje
Dmig blovii raštų dedama

jausmo žodžius ir laiminimų 
Velionio šeimynai. Kada mon- 

signoras išėjo, Šventasis Tė

vas tuojaus parėdė, kad po 

pusiaunakčio tuojaus įvairiose 

bažnyčiose butų atlaikyta 

tūkstantis šv. Mišių už miru

sio sielų. Parėdymas «pasiųstas 

Tėvams Jėzuitams. Šie telefo

nais susisiekė su įvairių kon

gregacijų namais Romoj ir ki

tur. Pradėjus pusiaunakčiu 

ligi pusiaudienio atlaikyta 

tūkstantis šv. Mišių. Tai bu

vo Naujų Metų dienoje.

Savo ražu pačiam viešbuty 

įtaisytas laikinas altorius, kur 

ant rytojaus laikytos šv. Mi

šios.

Naujų Metų vakare mirusio 

palaikai iš viešbučio paimti į 

parapijos bažnyčių — Angelų 

Šv. Panelės bazilikų ir ten 

oratorijoj padėta. Ketvirta

dienį išryto ten šv. Mišios at

našautos, gi vakare pulaikai 

perkelti j pačių bazilikų.

Penktadienį įvyko laidotu

vių pamaldos. Gedulingųsias 

šv. Mišias atnašavo vyskupas 

Zampini, Vatikano Miesto ge

neralis vikaras. Buvo 23 kar

dinolai, diplomatai, Vatikano 

M*.*sto gubernatorius ir kiti 

viršininkai, keliolika vyskupų 

ir nemažas skaičius ordenų, 

įstaigų ir kolegijų atstovų.

Po šv. Mišių absoliucijų 

suteikė kardinolas Locatteli.
k
) Po to palaikai iš bazilikos 

nulydėti į geležinkelio stotį 

ir traukiniu išvežti į Milanu.

Milane Fermo Ratti palai

kai palaidoti Ratti šeimynos

> kapuose.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE MĖNESINĮ MOKSLO, 
BLAIVYBĖS IR SVEIKA

TOS LAIKRAŠTĮ

Baigęs maldų Šventasis Tė

vas į viešbutį pasiuntė mon

signorų Caccia patiekti sų-

gruodžio 31 d. vakare Quiri- 

nul viešbuty, Romoj. Velionis 

buvo 75 metų. Apie trejus 

metus ^sirguliavo, bet vaikš

čiojo. Kūčios vakare jis buvo 

aplankęs Šventųjj Tėvų.

Gruodžio V 31 d. pavakarėj 
pas Šventąjį Tėvų audienci- ’ 

joje buvo įnonsignoras Maria- 

' ni, ŠVentoj© Sosto Tėvonijos 

Kur sausi žvynai, galima į Administracijos sekretorius, 

sekančiu patarimu pasinaudo- kada tarp Vatikano ir (Juki

nai viešbučio sujungtas tele

fonu susisiekimas. Monsigno-

f 1
ras Confalonieri, nepaprastų 

reikalų sekretorius, Įsimaišė 

į audiencijų. Šventųjam Tė-į 

vui jis pranešė, jogei iš vieš
bučio telefonuotn, kad- Jo bror 
lis yra pavojingam padėjime.

Pijus XI tuo pranešimu la
bai susirūpino, bet tuojaus 
tarė sekretoriui: “Skubėk 
kuogreičiau, patiek jam mano 
laiminimų. Imk štki dar šias 
Šv. Teresės Kūdikėlio Jėzaus 
relikvijas. Pasakyk jam turė
ti stiprų tikėjimą.”

5. Nervų ligos.

G. Kraujaligos.

7. Vidurių ligos.

8. Užkrečiamos ligos.

ti:

Gerai išmazgoti galvų su 

“OliVe oil”, po išmazgojimo 

galvų apsukti su flaneliniu 

audeklu ir paskui audeklų ge

rai uždengti su “gutla perclia 

tissue”. Sekančiame ryte gal

vų gerai išmazguoti su “green 

soap” ir šiltu vandeniu.

Abiejose: sausose ir tau

kuotose formose, po išplovimo 

galvos (Tar soap kur taukuo

ti žvynai) galima sekančius 

vaistus ant galvos vartoti.

Euresolis one drani.

Ir. Cincbovae Co. tbree

Bet galima į žmones gyvu 

žodžių dažnai atsiliepti, kad 

jie neskaitytų blogų laikraščių ^ial,ls-

Betanaphtboles ten grains. 

Spt. Mvrciae ad. six ounces.

D. C. Du arbatiniu šiaukštu už-

Praėjus keletai minutų, ka

da atnaujinta audiencija, sa- 

lėn greitai inėjo monsignoras 

Cacsia. Dominioni. šis Šven-

ssqs

$100.00 Dolerių Dovanu $100.00
Bus Išdalinta

2-am KEPURINIAM BALIUJE
* ’■ 1 -

• . ’< ■ į’- ■». •*

LIETUVIŲ PILIEČIŲ D. PAŠELPOS KLIUBO

SUBATOJE, SAUSIO-JAN. 18 D., 1930
M, Meldažio Svetainėje 2242-44 We«t 23rd Place 

Pradžia 7:30 v. v. įžanga 50<c. Muzika J. Phillips

ifiis Smalinio:
-OO be tūbų 

>.oo be'tūbų 

$13000 be tūbų 

!OO be tūbų

RCrA Radiola 33. Kaina .
-

RCA Radiola 44. Kaina .

liCA Radiola 4G. Kaina . .

RCA Radiola 60. Kaina .

Majestic 90. Kaina su tūbomis .... $116.00 

Pbilteo Screen Grid . . . . $11900
Atauter Kent. Kaina ................ $69.00

Didelis pasirinkimas Naujų 1930 mo

delių BRUNSWICK, BOSH, SPAR- 

TON, ZENITH.

Jos. F. Budrk, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Telefonas Boulevard 4705
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L. VYČIŲ BASKETBALL 
LYGOS STOVIS.

AV. L. Pet.

Town of Lake v
* I 0 1900

,Cicero 6 1 857

Ind. Harbor 5 2 716

North Side 4 o
O

571

Brighton 4 •J
O

571

Bridgeport o 5 285

AVest Side • i 5 285

Roselan d 2 6 250

Providence 0 7 000

sidės sausio (Jan. 26), galima 

gauti už mažiau negu pusė

soje, koniįsionierhis A. Matu
kas, kuris finansus tvariu/, pa 
reiškia, kad sezono bilietai

J. Juozaitis.

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, IU. _

Pereitų sekmadienį susirė 

rė tymai beveik lygų 

bet ne visi rezultatai 

arti lygumos.

West Side sumušė Roseland 

, 15 prieš 14 ir North Side vos 

tik laimėjo 19 prieš 18.

Trečiam žaidime Bridgepor- 

tas labai gražiai lošė prieš 

pirmos vietos tymų Town of 

Lake, bet Town of Lake pa

sirodė daug geresni metikai 

ir nepraleido nei vienos pro

gos nepadarydami “basket”. 

Todėl rezultatas šio

Lietuvos Vyčių Basketbolės 

jėgų, įi<vga auSa- Kad tai teisybė, 

buvo ^u^lue įsitikinti kas nedėldie- 

nis, St. Phillips Gyni, Jackson 

Blvd. ir Kedzie Ave. kur lo

šia 8 tymai.

Vyčių sportininkai pasiro

do, kad jie tikrai moka ir yra 

išsilavinę basketbolėj. Be to, 

turime priminti, kad ir lygos 

rėmėjai gražiai pasirodo. Mū

sų rungtynės sutraukia dau

giau publikos, negu daugelio 

K. of C. ratelių ir kad kas 

nedėlia skaičius didėja ne tik

nuo
nebuvo labai lygus: Town of!tai riuteri«’ bet ir 
Lake laimėjo 23 prieš Bri-I;iio” )“«»'»'«, ypatinga, paai- 

rodymas svetimtaučių. Mat
dgeporto 11.

Paskutiniam (žaidime smar

kus Ind. Harbor tymas nu

galėjo taipgi smarkų Brigh

ton Park tymų geru metimu 

ir smarkumu 43 prieš 24. 

uf Ateinančia nedėlių i vyksta 

ipaskutirin ž aidimai ^pimdun 

rounde.

Pirman žaidime Ind. Har

bor tymas, kuris pradžioje

sezoną pasidavė Town of La-

■
ke ir Roselando tymams, stos 

prieš pereitų mėtų čainpionus 

Cicero tymų ir žada supliek

ti ciceriečius. Šis išrodo in- 

terestingiausias ateinančios 

nedėlios žaidimas ir nemažai 

sutrauks publikos.

Pabaigus pirmai daliai šio 

sezono pasidavė Town of La

kia, kad pirma dalis sezono 

buvo labai, sėkminga visais 

žvilgsniais. Tymai gerai Žai

dė, tvarkingai užsilaikė ir 

publika gražiai užjautė atsi

lankydama labai skaitlingai. 

Todel dabar, esant pinigų ka-

GOALIE IB CLEVER

Vyčių Basketbolės Lyga visus 

patenkina savo lošimu, pas

kui gražus ūpas ir entuziaz

mą tarp kuopų, o galiau gra

žus, mandagus apsiėjimas mū 

sų jaunuomenės. Kas nedėlių 

groja maloni orkestrą šo

kiams ir tuo linksmina visus.

Atsilankykite šių nedėlių 

ir patys pamatykite, jeigu 

mano žodžiams netikite.

Programa šios nedėlios bus 

tokia:

Linos rungtynės Cicero su 
Indiana Harbor.

2- tros rungtynės Brighton 

Park su Town of Lake.

3- čios rungtynės Bridgeport 

su Providence.

4- tos rungtynės North Side 

su West Side.

Roselaud liuosi.

Muzika tarpe visų lošimų.

Skaitykite žinias apie “pu- 

blicity kontestų” tarpe mer

gaičių ir vaikinų. Raginu at

silankyti į visus lošimus, kad 

žinotumėt daugiau apie minė

tų kontestų.

Kvietimas.
Šiuomi Lietuvos Vyčių Bas

ketbolės Lyga kviečia žemiau 

įvardytus veikėjus atsilanky

ti i rungtynes.

Mūsų Vyčių jaunimas šiai 

nedėliai ištraukė vardus:

L Kun. A. Linkaus, Town 
of Jyake.

2. Kun. lg. Albavičjo, 18tli 

Street.

3. Kun. Vaičiūno, Cicero.

4. Mr. Frank L. Savicko,

18tli Street.
5. Dr. Poškos, Marųuette.

Paul B. šaltimieras.

SHARKEY FLORIDOJ
Nutilau Ilaivks, goalie of1 Miami, Florida. Jack Sliar- 

the Dartmoutli hoekey team, [key jau pribuvo į Miami ir 

whose ivonderful defensc Įlosią golfų. Tai jo prisirengi- 

worl< is aiding bis team in'uias vasario 27 <1. kumštynėm 

their ivinter ice campaigns. '*u Anglijos čainpionu, Pliil 

*Tliis Ne\v England team ia-lScott. Pereitų žiemų jis gol-

said to be one of the stron- 

gest in the Kast.

fų lošdamas, rengėsi į kumš

tynes su Striblingu.

Badio Stotis GAP.
X Sausio 5 ir 6 d., parapi

jos svetainėje p. Milius rodė 

judamus paveikslus iš Lietu

vius. Paveikslui gružus ir ai*-' 

kūs. P. Milius nuosekliai pa

veikslus aiškino. Žmonių ubu 

vakaru prisirinko skaitlingai 

Paveikslai ir aiškinimas vi

siems patiko.

X Ponas AValter Babitz, sa

vininkas “Grant Works” te

atro, įtaisė naujų puikių kal

bamųjų mašinų savo teatre. Po 

nas Babitz visuomet savo te

atre rodo gražius pamokinan

čius paveikslus. Walteris yra 

geras žmogus, parapijonas, 

rėmėjas visų gražių sumany

mų. Kurie atsilankys į Grant 

Works teatrų, visuomet pama

tys gražius paveikslus. Nepa

mirškite paremti savo lietu

viškų įstaigų.

X Ciceroje yra dir lietuviu 

vaistininku: p. Jankauskas ir 

p. Mikalauskas. Abu savo pro

fesijų supranta, žmonėms ge

rai patarnauja ir bzinį puikiai

varo- •it-lll
X Ciceroje yra vienas lietu

viškas “Dry Goods Store”. 

Žydiški net du ir nemaži. 

Žydų Ciceroje yra apie ketu

rios šeimynos, o biznyje, jie 

kitus pralenkia. Kodėl taip y- 

ra, nežinia. Tūr būt mums, 

kaipo lietuviams, kostiumė

liams ir kaipo biznieriams, 

stoka susipratimo ir išsilavini

mo. į . ą

X Ciceroje stoka gero lietu

vio advokato. Gabus, geras 

žmogus Čia sau gerų pragyve

nimų galėtų padaryti.

X Šiuo laiku visur Cicero

je tik kalbama, protestuoja

ma prieš kėlimų taksų. Mies

to asesoriui, valdžia tiems 

protestams pritaria. Suko, da

bar klikas kovoti prieš aukš

tesnius taksus. Nežinia, ar čia 

miesto valdžia “nešpeliuo- 

ja” ant dviejų smuikų? Pilie

čiams nori pasirodyti, kad su 

jais išvien eina, bet kas žino, 

kas viduje dedasi. Ar nebūtų 

geriau, kad Cook County val

dininkai taksų klausime butų 

taip padarę: paėmę taksus, 

kaip pirmiau buvo aptaksuo- 

ta, o po savo taksų naujos 

sistemos sutvarkymo, iško- 

lektunti, ar kam reikia sugrą

žinti. Taip darant miesto dar

bininkams būtų iš ko algas 

mokėti ir visus kitus reikalus 

aprūpinti. Juk minėtos siste

mos laikosi Federalė J. V. 

valdžia link “income tax”. 

Kodėl nei kiškelio neatsižvelg 

ti Į piliečių gyvenimo 'paleng

vinimų? Jeigu ant syk prisieis 

I dviejų metų taksus mokėti, 

tai darbininkui žmogui bus di

delis apsunkinimas. Ar ne? 

Nėra priežasties taip daryti?

“Priežastis” tik tokia gali 

būti, kad dabar visokie kolek

toriai ir asesoriai, šiaip taip, 

algas gauna, o paskui susyk 

milionieriais tampa, nes nuo 

taksų sumokėjimo nuošimtis 

! dvigubinsiu.

X Visoki politiški Chicagos 

šmugelninkai, matyt, ir Cice

ros žmones nori iš pavydo ap- 

sunkinti. Kų Ciceros usesoriai 

tuosyk reikš?

X Ponia Litvinavičienė sun 

kiai serga Šv. Kryžiaus ligoni

nėje. <
X Hr. Helen Wisnow, lietu

vaitė dentistė, savo profesi

joj sėkmingai darbuojasi. 

Žmonės jos darbu patenkinti.

X Hr. 8. Dovviat šiomis die

nomis daug pacientų turi. 

Jo patarimų klausantieji ūmai 

pasveiksta.

X Šiame sekmadienyje po j 
mišparų, 3:30 p. p., bus musų 

parapijos metinis susirinki

mas. ; .

X Sesuo Cancepta, mūsų 

parap. mokyklos viršininkė, 

Kalėdų proga aplankė Pen

silvanijos padangę: New Plii- 

ladelpbia, Mt. Carmel, ir tt.' 

Nesenai grįžus sako, kad nie

kur nėra taip gera, kaip Ci

cero.

«. X Ponas Gedmintas tuokia

si su panele Vaitkute.

X Kunigėlis Tomas Gaspa

raitis, jau du lietuvišku pa

mokslu musų bažnyčioje pa

sakė.

X Dabar gerb. kun. M. 

Švarlis ir kun. T. Gasparaitis, 

pasanvaičiui eina šeimynų 

lųnkyti.

X Ciceroje yra nemaža 

barzdaskučių. Jie, kaikurie, 

tiek savo amatų pamylėję, 

kad net nuo savo sielos bando 

tikėjimų nuskusti.

X Ant 49 Courto yra vieua, 

labai “garsi”, (ypač nedėlios 

vakarais) upinių (Hop) par

davykla. Sako, a'piniai labai 

raitosi, su bulsais.

BOSmtLL
a

Vakaras.
Sausio 12 d. Visų Šventų 

•par. svetainėj p. Dundulienė 

su savo trupe vaidino jos pa

čios parašytų dramų: “Pašne

kesys Baltijos pakrantėj”. 

Veikalo siužetas paimtas iš 

iietuvių mitologijos, apie už

burtų kunigaikštį. P. Dundu

lienė moka gerai rašyti, pui

kiai pažįsta lietuvių kalbą, 

bet neblogai pati lošia ir pa

sirenka tinkamus sau pagėlbi- 

ninkus(es). V. Liudkevičius 

nupiešė puikias dekoracijas. 

Iš tolo žiūrint atrodo tikra 

juros pakrantė. Banguojanti 

jura, mėnulis, žvaigždės — 

gyvas paveikslas. Iškilmingi 

kostiumai, gyvas lošimas pu

blikai suteikė nemažų pasi

gerėjimo.

F. Povilonis, vice-pirm. — g. 
Šidlauskas; rašt. — M. Abra- 

mavičiutė, ižd. — G,. Mockevi

čiūtė. Sporto komisijų suda

ro šie asmenys: J. Meškis, E. 

Undraitis, S. Orčiniutė.

Al urnai ečiai turi smarkų 
basket-ball tymų Kelis kartus 

jau laimėjo.

Neapsileidžia ir mergaitės. 

Sausio 27 d. turės “bunco par-

(Tųsa 6-ųjiun pusi.)

LIETUVIU VALANDA*
KAS 1 MEDELDIENt

WCFL 1
Nuc

Kasi

Iš Stoties
>70 Kilocykles

1 iki 2 po pietų

Cetverga
Iš Stoties

WHFC 1420 Kilocykles
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite

Šiuos Programus Rengia

JOS. F. BUDRIK, Ik.
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705 ................................................'

l -------------—---

X Praeitam antradienio va- Šių metų Vyčių kuopos val- 

karei ponai Š ušiai davė kalė-.dybų sudaro šie asmenys; — 

dotojams šaunių vakarienę. Į pirm. — J. Stočkus, vice-pirm.

Visi kunigai dalyvavo. Ponas 

šiušis kasmet kelia panašių 

puotų.

U* .
X Anuokart (.‘„Cicerietis” 

“Kipras”, ir da kitoks, atvi

rai są-vp melagių “įgųzietoje” 

prisipažino, jog daug mažiau 

žinąs, mokus negu parap. mo

kyklos vaikučiai. Nors syk 

tiesų pasakė.

— St. Bvtautaitė; fin. rašt.— 

T. Koncevičiutė, iždin. — M. 

Povilonis, rašt. — Stase Mile- 

riutė. Nauja valdyba yra pa

siryžusi smarkiai dirbti ir 

kuopos narių skaičių padvi

gubinti. ■ėžiliai it i >.o

Praeitų vasarų mūsų vyčiai 

garsėjo baseball tymu, bet 

ne taip sėkmingai lošia bas-

X Koks “gazietos” učiteiis, Įket-ball. Nors yra du tymu-

tokis ir studentas skaitytojas.

Kiek , pačių, tiek pavardžių 

ir da •— svetinių.

X *‘Draugo” agentas Juo

zapas Mockus, ar sniegti, ar zicijas. 

lija, aš šalta, ar šilta, visuo

met ciceriečiams anksti ryto 

“Draugų” pristato.

ir vaikinų, — bet 
jau porų kartų pralaimėjo. 
Tikimasi, kad netolimoj atei
tyj vėl atgaus prarastas po-

Alumniečiai išsirinko šiems 

metams šių valdybų: pirm. —

NORTH SIDE

BALIUS IR ŠOKIAI
Rengia

NORTH WESTSIDĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBAS

Sekmadienyje, Sausio - Jan. 19, 1930
/ ŠV. MYKOLO A&K. PARAPIJOS SVET.

1644 Wabansia Ave., Chicago, III.

Pradžia 7:00 vai. vak.

Tikietų kaina: Iš kalno 25c., prie durų. 35c.

i

LIETUVIŠKAI - RUSISKAS

Perstatymas - Koncertas • Balius
Rengia

L. S. M. Ratelis Bendrai su Rusų A. C. Puškino Dr-ja 
lioselande Kensingtone

Nedėlios Vakare Sausio-Jan. 19 d., 1930
STRUMILO SVETAINĖJ 158 E. 107 St. Roseland, III.
Pradžia 6:30 vai. vak. įžanga 65c.

1 Akto Lietuviška Komedija

“DAKTARAS VISKĄ ŽINANTIS” Parašė A. Jucius 
1 Akto Rusiška Komedija
“TARNAITĖ KALTA”

Programe dalyvaus pasižymėjusi operos dainininkė, 

Grafienė M. Kučkowska-Kiknra, L. Lobov, žinomas Ru

sų šokikas, p-lė Susan Kesslef, p. K. Pažarskis, radio 

dainininkas, — Duetai, Husų Balalaikų Orkestrą, t. t.

Atsilankusieji ant margumyno vakaro bus pilnai už

ganėdinti. Kviečia

L. S. M. Ratelis ir A. C. Puškino Dr-ja

B■
I■
i

RACINE, WISCONSIN
Rengia Lietuvos Vyčių- 38 Kuopa iš Kenosha, Wis.
Teatrą ir Prakalbos ir Vėliaus Šokius

DEL WISCONSIN APSKRIČIO
ĮVYKS SAUSIO-JAN. 19 D., 1930

Pradžia 3:30 Vai. Po piet

Šv. Kazimiero Parapijoj Salėj Racine, Wis.
Teatras — “Moterims Neišsimeluosi” yra vienas 

iš puikiausių ir juokingiausių veikalų, kuris buvo loštas'' 

didžiosiose Amerikos Liet. kolonijose ir su didžiausiu- 

pasisekimu. Vyrai, ar kada išsimelavot pasekmingai 

moterims? Jeigu ne. tai ateikite pasimokyti.

EXTRA DEL MOTERŲ. Nei viena nepasilikite na- 

mie, nes pirmų kartų savo gyvenime gaunat progų iš

tirti kaip vyrai jums išsimeluoja savo prekybos reika

luose. Gerbiami Lietuvei AViseonsino, Mihvaukės, She- 

boygyno, Racino ir Kenoshos! Nepraleiskite tos brangios 

progos pamatyti ši teatrą ir išgirsti labai įdomias pra

kalbas. Bus iš Centro Vyčių Amerikos valdybos ir ban

dys sutverti kuopų Racine.

AVisconsino Apskričio Pirmininkas Pranas Stankus.-

oz

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

J. F. Radžius
GRABU ISDIRBYSTEJ

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- 

. bų dėl sekamų priežasčių:
1 1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už
• grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoją 
«graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš 
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuveškne į 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, tai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

Ofisas:
668 W. 18th St.

Tel. Canal 6174

Skyrius:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ROSELAND, ILL.

(Tąsa nuo 5 pusi.) 
ty.”, kad padengus išlaidas, 

kurios buvo padalytos perkant 

basket tymui rubus. Alumnie- 

čių kuopa vis rimtėja ir skai

čiumi didėja, Gero pasiseki

mą.

A. Gorainius.

prograuio — vargoninke — 

p-16 M. M. Mitruliūtė. Kaip 

žmones įvertina jos gražų ir, 

išlavintų balsų ir jos gabumus GRAŽI SĄJUNGIEČIŲ DAR- 
dnrbštunię, galima buvo BUOTĖ.

CHICAGOJE ŠV. K. AKAD. REMČIU DARBUOTE kad per 5(10,000 metų negalė

siančios išdilti, jei uola pasi

liksianti savo vietoje.

11
spręsti iš to, kad jai sudaina

vus porų dainelių sulig pro

gramų

Taigi visoms buvo išdalinti 

vakaro tikietai, dabar tik be

lieka visoms nuoširdžiai pasi-

Tat reikia tikėtis, kad vajus 

pavyks.

West Side.' — Kad sąjun- 

publika tiesiog neno- gietės veikia, nėra nei abejo-

rėjo jos nuo scenos paleisti.

Ant galo labai gražiai di

delis choras sudainavo “Ei, 

pasauli”.

Žmonės skirstėsi pilnai pa

tenkinti: “Už tokį teatrų, tai 

ir pinigų negaila”, vieni sa

kė. Arba vėl, būrelis matyt 

iš toliau atvykusių dėkojant 

klebonui už gražių pramogų, 

prašė nepamiršti ir jiems pra-

Dailus vakaras.
Čia 12 d. sausio, š. m., į- 

vyko 6v. Pan. Aušros Varių 

parapijos metinis teatras. Žmo 

nių buvo pilnutėlė didelė Šv.

Mykolo mokyklos svetainė, 

nors oras buvo nekoksai.

Čia teko matyti be eheste- tun)as farp imrapiJomi lipo 

riecių oar philadelphiečius, metų atgal ir dabar.

wiliningtoniecius ir iš apie- Tuo,neį tik kų susitvėrusioje 

'nkių. i parapijoje buvo girdėtis “ka-

Be lietuvių, buvo ir sve- šin ar išsilaikysime ’, o šian- 

timtoučių; šalę parapijonų. die jau einama prie padidini-

nės, tik kartais tie jų gražūs 

darbai mažai kam žinomi.

Kur graži tvarka, vienodas 

susiklausymas,. ten smagu ir 

malonu dirbti. Taigi, pas są

jungines tų ypatybių netrūk

sta.

West Sides 55 kuopos sų- 

jungietės tarpusavy visuomet 

draugiškai sugyvena. Šį drau

giškumų jos paįvairina malo-

nešti apie panašias parapijos1 monus vaišėmis, 

pramogas į kitai, sausio 9 d. visos kuo-

(jirdėjau, kad chesteriečiai P°s valdybos narės ir darink- 

rengiasi prie padidinimo baž- Įtoji pertikrinimo kuopos fi- 

nvčios. Koks tad. didelis* skir- dumsimo stovio komisija buvo 

sukviestos pas žinomų veikėjų 

ir malonių' narę p. Stase Bal-

buvo matyt ir prie parapijos 

nepriklausančių, bet savo tau

tos dailės, ypač dainos mėgė

jų ir tautiečių pažangos kul

tūros brangintoji) ir jos rė

mėjų.

Programas užtruko nuo 3 

iki 6 vai. po pietų. Programas 

buvo įvairus ir gerai išpildy

tas.

Mažųjų* mergaičių drilius 

‘ ‘ Pavasaris ” ir vyresniųjų 

‘mergaičių operete “Pie- 

• muo” — veikalai negirdėti, 

greičiausia iš svetimų kalbų 

versti, bet ant lietuviškos sce
nos tapo pilnai lietuviškais.* 

gryna, lietuviška kalba, lietu

viškos dainos, šokiai, drabu

žiai. vien mintis bendra vi- 

siems. Tokiu būdu mūsų sce

na- dviem veikalėliais pratur

tėjo.

Monologas “Girtuoklis su 

lempa” ir komedijėlės: “Blai 

vininkas su girtuokle” ir 

“Kuprotas Oželis” — daly

kai, tiesa, jau žinomi, bet pu-

Centro Susirinkimas. —
Šv. K. A. Rėmėjų Dr-jos Cen

tro metinis sus-mus įvyks ry- 

darbuoti, kad būtų gražios [toj, sausio 19 d., Vienuolyne. yipna .g. ve^jU) (laug s,.y_ 

sėkmės. Jau pats lošimas tai 2 vai. po pietų.

Vajus čia pat ir kiti dar

bas reikalingi aptarimo. Už- 

tad visi skyr. prašomi labai 

prisiųsti atstoves. Tuo tiks

lu ir vra šaukiami Centro sus-į ’ ’ I

mai, kad bendrai pasitarusį 1 skyrius, matyt, nori su

šį kartų visus tikrai užganė

dins. Galima sakyti, kad tai 

yra viena gražiausių komedi

ją

Atsilankę susirinkiman pa

rapijos komitetai V. Duoba ii

Bartkus kvietė sųjungietes,1 mus organizacijos reikalais.

kad surengtų parapijos labui 

metinę parapijos vakarienę. 

Kvietimų sųjungietes priėmė 

ir pradžiai darbo išrinko ko

misijų iš pirm. E. Labanaus

kienės, J. Virbickienės, M. 

Dobrovolskienės ir Kariavičie- 

nės.

Valdyba.

IS SV. KAZIMIERO AKA
DEMIJOS RĖMĖJŲ 

DARBUOTĖS.

Tiktai apgailestautą, kad

riui pasidarbavusi būtent M. 

Sudeikienė serga. Jai padary

ta sunki operacija. Da ir da

iliai* sunkiai tebeserga. Sky- 

1 riusišrinko keletu lankytojų.

1930 METAIS
JAUNIMAS STATO GYVĄ

PAMINKLĄ VYTAUTUI 
DIDŽIAJAM UŽSIPRE

NUMERUODAMAS.

“PAVASARĮ”
“Pavasaris” 

lietuvį išauklės

jaunuolį 

doru

eiunienę, 

būdu ir 

tikrai

kuri savo maloniu 

grafomis vaišėmis 

sužavėjo visas susirin

mo bažnyčios.

Dieve padėk, jų prakilnam 

klebonui, parapijos vadui 

kun. Emilijonui Paukščiui! 

Dieve padėk, geriems parapi- 

jonams ir jų gabiai ir darbš

čiai vargoninkei.

Garbė jiems visiems už 

sėkmingų darbų. Tai džiaugs

mas mums, katalikams ir lie

tuviams, nes mūsų vardų jie 

kelia.

Svečias.

POŽĖLA NORI KUMŠTI
NINKO.

r I « -

Baltimore. Karolis Požėla, 

pasirodo, rinitai nori susi

kibti su kumštininku. Jis ren

giasi iššaukti keletu įžymes

nių kumštininkų, klausda

mas, ar kuris su juo sutiktų 

eiti į maišytas imtynes, tai 

yra kur jis stengtųsi ktimšti- 

ninkų parristi priploti prie 

mat rašo .jėga, o kumštininkas 

tegul tų patį stengtųsi su juo

Permainyta diena susirinki 
mams.

Daugumai narių prašant, 

kad susirinkimai būtų laiko- 

pni šiokiomis dienomis, vieto

je šventadienių, leista balsuo-

knsias. Besidalinant gražiais u Beveik vienbaleiai nubal. 

įspūdžiais, nesinorėjo nei t#> 6usiriakimai įvyk.

skirstytis. |tQ šiokiais vakarais. Taigi,

Vėliau M. S. 55 kp. choras, dabar> įsidemėkite visos, su

gavęs per savo mokytojų p. J.

Town of Lake. — Sausio 12 

d. Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų 1 skyrius laikė meti

nį susirinkimų. Narių atsilan

kė gana skaitlingas būrys. Pa 

sirodė, kad visu smarkumu 

rengiamasi prie “bunco par- 

ty”, kuri įvyks 19 d. sausio, 

parapijos svetainėj. Mat, šį 

kartų komisijų sudaro veik 

vienos panelės: B. Kai vaite, 

Į-X. Mažeikaitė, A. Kazenaitė,

mušti rekordų 2 skyriaus, nes

visos nares visu smarkumu energingu, sąžiningu 

prirašinėja naujas nares.

Valio, 1 skyrius su savo 

darbščiom ir nenuilstančiom 

veikėjom!

Rėmėja.

ištvermingu.

kilniu,

narsiu,

ŠALIES ISTORIJA ANT 
UOLOS

Brazaitį kvietimų dalyvauti 

North Sidėje Labdarių kuo

pos programoje, priėmęs kvie

timų, sausio 11 d. kp. pirmi

ninkės p. E. Labanauskienės 

namuose turėjo savo pamokas, 

kur irgi mūsų vaišingoji pir

mininkė jau nebe pirmų kar

tų taip gražiai ir skaniai vi

sas pavaišino. Todėl ir sakau, 

kad smagu ir malonu pas są- 

jnngietes dirbti.

, v. , ■ • t. • , iM. Launnskaite. H. Rumsie
sekančiu susirinkimu jau tu-į

nė
vėsime kuopos »susirinkimus 

kas antrų antradienį (utarnin- 

kų) kiekvieno mėnesio* 7 vai. 

vakare. Kad neužvilus kaip 

kuopos valdybos, taip pačios 

savęs, visos būtinai visuomet 

dalyvaukime susirinkimuose. 

Juk taip norėjome, kad pa

prastas vakaras yrą parankes

nis.

ne, J. Čepulienė.

Toliau buvo svarstoma,

kaip tinkamiau prisirengti 

prie vajaus. Nutarta vajau? 

vakarų rengti 9 d. kovo mė

nesio, p. Krenčiaus svetainėj. 

Komisijų sudaro pačios veik

liausios moterys ir panelės.

KEYSTONE, S. D., saus 

18. — Black Hills kalno uo- j 

los (granito) sienoje iškalti1 

milžiniški šios šalies įžymių

jų vyrų atvaizdai. Planuoja

ma šalę tų atvaizdų didelėmis 

raidėmis iškalti trumpų Am. 

J. Valstybių istorijų. Tų is

torijų, apie 500 žodžių, pa

kviestas parašyti buvusis pre

zidentas Calvin Coolidge. Sa

koma, jis sutikęs.

Raidės būsią didelės ir gi

liai iškaltos. Apskaičiuojama,

Pradedant šiuos metus, 
kaip visai kuopos valdybai,

. , . . ... taip visoms 55 kp. sąjungie-

Sausio 12 d. įvyko metinis ,. , . , . . ,
. . ’ / r į tems linkiu kuogenausių sėk

mių ir kviečiu kaltu dar prie 

didesnio veikimo, prie gražes

nės vienybės, ypatingai pra

šau pasidarbuoti savo vajaus 

vakarui. Tebūna mūsų kuo

pos obalsis: dirbti ir nepasi

duoti kitoms kuopoms:

Ta pati.

Kuopos susirinkimas.

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDY

MAS
kuopos susirinkimas. Jau ma 

lonus kuopoje apsireiškimas, 

kad sųjungietes pradėjo skait

lingai dalyvauti susirinkimuo-

se- . • I i t
Išklausius visų raportų, 

paskutinis kuopos stovio ra

portas rodo, kad kuopoje ran

dasi 31 narės ir ižde pinigų 

57 dol. su centais. Sulig šios 

kolonijos, kuopos stovis neblo-padarvti kumščia. Jis mano,

blikos ūpas parodė, kad geriįkad tokios maj.ytos , „ .tynės' glon»Iiu,. Bet žino nepasiten- 

veikaiai ant scenos nesensta, • įdomios • kad jis gaii 

bet tik jie gerai .Spiklomi. Į kmnMjninkn nugalėti.

JAUNUOLIAI NIEKAD 
NENUOBODŽIAUB.

Treatmentai visokių ligų, reu
matizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferlnės vanos 
duoda didžiausių, kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ilgų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ainkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

Visos programo

pildytos puikiai. Lošėjuose REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
pasireiškė nemaži gabumai.

dalys įs-

tinkamas prisirengimas. 

Pertraukose vietinės vargo

ninkas mokinės skambino pia 

nu. Vedėja ir režiserė viso

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas kokj nepa
tyrėm Tikras specialistas, arba pro
fesorius, nek-'au3 jusų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzaminavimo. Jus sutau
pysit laikų Lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt dums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmln- 
gumų.

Mano Radio — Seope — Roggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jusų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip knlp buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jdfgu turit kokių užsisenėjusių, jsi- 
kerėjuslų, chroniškų ligų, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto lkl 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 7 

Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

Aručiui. Tamstos poemoj 

“Laisvės Beieškant” yra ge

rų minčių. Tačiau ją rašant 

neprisilaikyta taisyklių. Del 

to jos negalėsime sunaudoti. 

Geriau rusinėkite mums žinu

čių ir šiaip jau straipsnelių, 

kol įprasite rašyti eiles pri

silaikant reikalingų taisyklių. 

Rankraštį grąžiname.

Menkai dulkelei. (Philo , 
Pa.). Korespondenciją apie 

Chesterio parapijos vakarų 

dedame ankščiau prisiųstą ki

to mūsų korespondento. Pra

šome ir tolinu mūs nepamiršti.

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 

1024 Center St 

Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 

2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka

2334 So. Oakley Avė.
AGITATORIAI*

'<un. K. Mutuiultis

kinta, pradedant šiuos metus 

ir einant prie vajaus darbo 

p. S. Sakalienė ragino ir kvie 

tė visas vienodai pasidarbuo

ti, kad, žūt-būt, laike šio va

jaus kiekviena narė prirašytų 

po vieną’ naują narę, tokiu bū

tų kuopa dvigubai pasididin

tų. ,

Taigi, brangiosios sąjun- 

gietės nepraleiskime šių žode

lių taip, ot, sau lengvai pro 

pirštus. Rimtai pagalvojus ir 

pasidarbavus užtikrinu, kad 

surasime ir prirašysime po 

naują narę.

Toliau vajaus rengimo va

karo kom. narė S. Sakalienė 

pranešė, kad užkvietusi Vy

čių dramos lošėjus sulošti1 

gražią ir juokinga komediją 

“Nervai”. Lošimas bus pa

įvairintas sąjungiečių choro 

dainomis ir prakalbomis.

Vakarui diena yra paimta 

9 d. vasnrio parapijos salė.

Jeigu turės gerų draugų! 

Tokiu geru jaunuolių draugu 

nori būti pradėjęs eiti Kaune, 

skiriamas prasilavinusiai jau

nuomenei, mėnesinis žurnalas 

“Ateities Spinduliai”
Nevėluok jį užsisakyti, nes 

vėliau pirmųjų numerių gali 

ir nebegauti.

♦Savo kaina jis yra pigiau
sias lietuvių žurnalas, nes me
tams tekaštuoja $1.20, pusme
čiui — 60c. Moksleiviams dar 
pigiau: metams 60c. ir pus
mečiai 30c.

Adr.: “Ateities Spinduliai”, 
Kaunas Laisvės Al. 3.

:—-

dienrafitvj “Drauge” 
Remkite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi

Nuo 8 vai ryto Iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis Iki 2-,ros vai. po pietų. 

Phone Boulevard 4552

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 AV. 23 rd St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė., 

M. Slikas i
10555 So. Stote St

10 PIECE COSMETIC 
SĖT *1.97

This ls a Ftmom vivanl Bet snd In- 
etadae faee newdnr. |l.«: Reeee. 7»c, 
Time Creaik ||.M, DepUatnry 
Pačiai Aetrlaveat tl.Tt. Bath Balt l.M, 
Tollet Water »1.»8. Pertame »».!». Brll- 
llantlne 7»e, Bkln VVhhener ?»c. Totai 
Value Itaeo. Bpeetal prlce. tl.tf for all 
ton ploeee to Introtfaca thie Itna

Vardas ............... ................
Adresas ............................. ..
Siunčiame per paštų COD

Pinigai grųilnaml, jei 
nepatan kištas.

Van 9M.9tlt A NMr Yodt

Vytautas Didysai pats to

kiu buvo ir tokiais nori ma

tyti visus ateities lietuvius.

“Pavasaris” tekainuoja -5 

lit. Kaunas, p. d. 88.

^BBBBBBBBBBBB
; Reumatizmas sausgele Z

Nealk&nkyklte savęs skau» B 
mala, Reumatizmu, Sausgėie g 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raamenų sukimu; nss skau ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybe B 
tr dažnai ant patalo paguldo. g

CAPSICO COMPOUND mo
lto lengvai prašalina vtrfiml ■ 
nėtas Ilgas; mums šiandie dau ■ 
gybė žmonių siunčia padėka _ 
vonss pasveikę Kaina 5»c per 
paštų 65c arba dvi uš tl.96 B

Dukart tvirtesnė 76c. B
Knyga; •‘ŠALTINIS SVEI- _

KATO8” augalais gydyties. kai
na II centu B

; ilustiu Kulis

| tSSI South Halsted Street 
C1UCAGO ILL.■ IIIEBkflS B B B B

ga

$65.00
Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

MES MOKAME CASH 

UŽ LIETUVOS 5% BONUS

kl

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas regulcriškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš Nevv 

Yorko j Soutbampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

lu IS New Yorko J Kaunu *203 
lr brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų Informacijų klauskite bile 
'■•unard agento arba rašykite 
.lentai pas-
346 No. Michigan Blvd.

Chtccgo, 111.

o paskui saužemlu | Kauna. 
Pamatykite Londonu pake
ly. Taipgi tiesiai Į Londo
nu kas Pėtnyčių nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
kleaos laivakortės | abu ga

CUNARD LINE
-i.

Linksma Pranešti
Mūsų broliams lietuviams, kad UNIVERSAL STATE BANKOS vedėjai likos 
pagirti per State Bank Examiners, kurie užbaigė ekzaminavimo darbą va
kar. Jie buvo labai užganėdinti ir išsitarė, kadir kitos bankos būtų taip atsar
giai tvarkomos, kaip kad UNIVERSAL STATE BANKAS, tai tada būtų daug 
geriau visiems.

Pora mėnesių atgal Clearing House examiners taipgi išekzaminavo UNI
VERSAL STATE BANK ir išsitarė, kad UNIVERSAL STATE BANK yra 100% 
Clearing House Bank. Taigi yra garbė ne tik vedėjams ir direktoriams ban
ko, bet ir visiems lietuviams Amerikoj. Todėl atsilankykite ir pradėkite tau
pymo sąskaitą arba atsineškite knygutes perkelti sąskaitas ir nusipirkti pir
mus morgičius, kad turėti didesnį pelną.

Dirbdami išvieno ir remdami savuosius, būsime visų tautų gerbiami.

SAL .STATE

Universal State Bank
3252 Mi Halsteil Street
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C H i C A IMK T. AD. DR. R. C. CUPLER
"TAUPUMO SAVAITĖ ’, pakreiks turėti pastogę, dra-

----------------------------- bužį ir vulgį, bet neturėsi jė-

Brighton Park. — Ši žinutė gos darbui dirbti. Ar nebus 

biskutį suvėlinta, nes savaitė tada džiaugsmas, kad taupei, 

nuo sausio 12 iki 18 d., yra kad galėjai taupyti, ypatingai 

pavadinta ‘‘Taupumo Savai- Gedimino “spulkoj”? 

tė” (“Thrift Week). Adv. Juozas J. Griiius.
Kaslink taupumo, daug gar

sinama, rašoma ir skaitoma, 

ir, nėra abejonės, apie sėkmės 

žmogui, katras yra taupus.

WEST SIDE ŽINIOS.

kė ir suteikė gėlių ir kitų do
vanėlių, o ypač už maldos bei 
dvasinius bukietus.

X Parapijos metinis susi

rinkimas bus sekmadienį, sau

sio 19 d., 3 vai. po pietų, pa

rapijos salėje.

X Po švenčių vėl pradėta 

lankymasis namus. Duosnūs 

purapijonys aukoja bažnyčios 

reikalams.

X Pastačius moderniškų mo 

kyklų, erdvių ir patogių sve-

Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. D.?

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241
T. A. D. yra liuosuo jautis, Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllal* 

lr Ketvergais vakare
valantis ir taisantis* vidurius _________________ -___________ ,

vaistas, T. A. D. tūkstančiai Ofiso Tel. Vlrginia 0036 
žmonių vartoja, o milionai

dar nežino.

Rezidencijos: Van Buren

DR. T. DUNDULIS

Telefonaa Boulevard 1981

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: • Iki II. 1 Iki >

diena. Ir 0:10 Iki 0:80 vakare

i 4(508 S. ASHLAND AVĖ.
6868! Netoli 44th Street Chicaco. III.

X Pereitame penktadieny- tainę bei gražiai įrengtų baž- 

Jo veidas yra linksmas, ru- je, 17 sausio, baigėsi lygiai nvčių, dabar rengiamasi sta- 

pėsčiai ir našta yra palengvin- 24 metai, kaip J. E. Chicagos tvti klebonijų. Mūsų parapi- 

ta ir kada ateina koks pris- Arkivyskupas I. E. Quigley ja gana sparčiai auga ir vie- 

paudimas, tai jis, arba ji, džia davė oficialų kuu. K. Ambro- nam kunigui sunku apsidirb- 

ugiasi, kad turi ant ko atsirem zaičiui leidimų įsteigti Auš- ti. Tiesa, dabar pagelbsti Šv. :

ros Vartų parapijų. ! Kryžiaus ligonines kapelionas, Į

X Ryt, 19 d. sausio užstoja bet, kad viskų aprūpinus, rei- 1

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street

Chicago, IU.

Tel. Boulevard 6631

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IH OH1UUHGAS

gydytojas m chirurgas 
4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

J Nedėliomia nuo 10 iki 12 ryto 
: Namų Ofisas 2413 Franklin Blvd. 
t Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

ti finansiniai.

Vienas geriausių būdų tau

pumo, tai yra Skolinimo 

Budavojimo Bendrovės arba,

paprastai vadinamos, “spul- 

kos”. Del ko? Del to, kad vi- 

sųpirma vra sistematiškas 

taupymas, pav. dedant kas sa

vaitę arba kas mėnesis po 

tiusistatytų sumų, sakykim 

po $2.50 arba $5.00. Prabėga 

trys ir pusė, arba šeši ir ket-

iv Ausros Vartų parapijos gyva- kia dviejų kunigų. Tad-gl, tl- I atidarė antrų ofisų (su Dr. Laural- 
„„ . . . , . . , . , , , . y. . ,čiu — viršuj Belakto-Rųkščio aptie-

vuno 25 metai, nes tų pačią kunasi, kad marketparkieeiai kos) po nr. 2423 west warquette kj. • 
dienų pirm 24 metų kun. K. katalikai, jeigu sugebėjo tiek Valand<M>- nuo 2 lkl 4 po pi6t- leU

Ambrozaičio buvo sušauktas pasidarbuoti ir duosniai au- 

West Sidės lietuvių katalikų koti, ir šį darbų nuoširdžiai 

steigiamasis parapijos susi- i rems.

rinkimas ir šiai parapijai bu- 1 Rap.
vo parinkta vardas Aušros1 

Vartų šv. Panelės Vilniaus PAPILDYMAS.
stebuklingojo paveikslo.

X Ryt, 19 d. sausio, iki p«‘-!
North Side. — Labdarių 6vertis metų, ir jau gau*xx, - - - . , . - (

$509.00 arba $1,000.00 vienu hJ 2 valandų Aušros Vartų ; kuopa kaip buvo rašyta, tū

sykiu.

Chicagoj ir apielinkėse ran

dasi 21 “spulka”, kurios yra 

kontroliojamos vien lietuvių.

Jos yra po priežiūra Illinois i“idvniu

!svetainėje bus metinis Auš- 

įros Vartų parapijos susirinki-

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

; DR. A. LYUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weatorn Avenue 

Tel. Prospect 1411S 
Rezidencija 2369 So. Leavitt St 

Tel. Canal 1SM
Valandos; 2-4 po pietų lr 7-0 v. V. 

Nedelloj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Victory 3437
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA
2121 8. HALSTED STREET 
Antra* ofisas Ir Resldenclja 
• 404 8. ARTESIAN AVĖ

Ofiso Vai Nuo 1-12 rytais: nuo 7-3 
vak. Antro Of Vai.: Nuo 8-4 pc 
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 2-2 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą

Tel. Canal «7«4 Republic 8444

Ofiso Tel. Victor, <832 
Rezidencijos Tel. Drexel 2191

OR. A. A. ROTH
Prospect 1930, 1

Senus ofisas toj paCioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v, 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 l'
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros- lej Hemlock 8141 
pect 1930. Nedėiomls tik pagal su- ! 
tartj.

Vulhndos: prieš pietus l>agal sutarti

lei. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191;

DR. H. BARTON

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2436 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. •—9 

v. v. Nedelloj susitarus.

Ruses Gydytoje* lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
-Valkų ir visų chroniškų Ilgų

ofise* 3102 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

VALANDOS: 1—3 po piet,
7-8 vak. Nedėllomls lr šventadieniais 
10-12.

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAB

Oydo staigias Ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir valkų 

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nno 

pietų lkl 8 vai. vakaro.
Nedėllomls tr seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 4708

DR. A. J. JAVOIŠ

rėjo vakarą 32 d. sausio, para- Gydytojas ir Chirurgas ! A. L. DAVIDOI
pijos svetainėj. Be parapijos C558 SO. HALSTED STREET 

'mas, kuriame parapijonai pri-į mokyklos vaikų choro, vadov. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

I valo turėti savo parapijos kny i varg. N. Kuliui, programoj da

geles arba šių metų bažnyčios lyvavo šios viešnios iš AVest

______ t . 'Side: A. Varaniutė, solistė;
alstybės, taip pat, kaip di- Ryt tuojau po parapijos mergaičių kvartetas: A. Va-,

y ulės aukos ir todėl saugu- inįtįng0 Aušros Vartų moky- , raniutė, K. Lobikiutė, O. Bag- i

mas yra užtikrintas, nes spul j jcĮoje bus Altorių Puošimo , doniutė ir B. Zalatoriutė, taip’ 

kos” tuos pinigus tegali sko

linti vien ant nejudinamo tur- ij,arv-;e 

to (Real Estą te).

Brighton Parke yra laimin

gas, turėdamas Gedimino Bu- 

davojint) ir Skolinimo“ Beri-11 

drovę (Gediminas 

and Loan

ADVOKATAI

4910 So. Michi 

Tel. Kenwo 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
1448 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedrle 2450-2451 1 Vai.: 2 lkl 6 po pietų. 7 lkl 9 vak 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Avenue
5107

DR. S. A. DOW1AT
Gydytojas lr Chirurgą*

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel Cicero 2838

Nedėllomls 
Busi tarus

i mėnesinis susirinkimas 7 kam- gi ir Moterų Sąjungos choras,

I kuriame dainavo: E. Labanau- 

X Ryt vakare 7:30 valandų skienė, O. Dobrovalskienė, S.; 

Aušros Vartų svetainėje Vy- Sakalienė, M. J esnauskienė, i 

čių 24 kp., paminint 24 me- : A. JŲinkevičierfė, A. fcrazkftie-1 
tus Aušros Vartų parapijos nė, A. Sinevičienė, X viVfoe 

gyvavimo ir tos pat parapijos kienė, M. Aitutienė. Vadova- 

Association), kuri Įnautįaį stato iapaį įjomįą, įr vo p Brazaitis !

Mndasi po nnm. 4(25 S. Fair-|link komediją “Netiks- ' ...

field Avenue, Chicago, III., ! toi„ ir Nekalto Prasidėjimo p« programos varnos pa- i 

(telefonas Lafayette 0455), ku J Vvi
rion galima įstoti bile dienų, Į gu savo linksmu

A. A. DUS
A D V 0 K AT A S

OPTEMITRISTAI

Building

11 So. Ba Sali c St.. jtooni 1701 
Tel. Randolya 0331-03d2 Vai. 9-6 Į 

Vakarais
SO. HALSTED STREET 
Tel. Victory 0862
- — ■'Įr

8241

7-9 vai. vhk. apart Panedėlio ir

-fe

Tek Victory 6279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ1 SPECIALISTAS

Phone Armitagc 2822

DR. W. F. KAUSI
1145 MIiaWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 Went 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. V, 

Nedėlioj: 10 ;— 12 ryto

p . rt-fv .'HOtnyėiasją

JOHN B. BORDEN
■ -i-t,

(John Baydziunas Borden)
ADVOKATAS

' V’’
merginų draugija prisideda ’prie “?°s ka™s„pa- i M» W. ArUma St.' Km. 2117 i

Guminių I
sidalinti įspūdžiais. Kalbėjo.

Jt.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted Street

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 
2-ras Ofisas 4191 Archer avė.

Tol lafayette 5820

ofiso ir Rea. Tei. Boulevard 6919

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų tr 6 lkl 8 vai. vakare 

Re* 8201 S WALLACE STREET

DENTIST AI

ypatingai trečiadienių vaka- |bat,f, vaįdininiu. Vaidins ga- ponia Labanauskienė ir ponia

Tclci.bone Kaudolph 6127

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
rais, kada būna kavaitiniai 

susirinkimai.

»S. Sakalienė. Jos netik gra-

° Teleplione Roosevelt 9090
žiai dainuoti gali, liet ir gerai hansle: H lkl I ryte Tel. Itepub. MOO

DR. VAITUSH, 0: D.
bios lošėjos: P. Žvibaitė, C.

Radžiutė, O. Baltakytė ir H. _ _ .

Kad sėkmės ‘‘Taupumo Sa- Rudytė. Prašome visus west- lb!h' . Link(‘tina’ kad lr

vaitės” nenueitų veltui, patar- sįdieČius ir svečius nesivėluo- tW?h 8ldeS sųjUDgietes suor-

tina pradėt taupyti šioj “spul jnnt atsilankyti, nes dar bus PanaslJ «hor«» kaiP

į YVest Side.
Labdarys.

koj”, nes priimama mokestis įpįrm vaidinimo šiam paminė

tokiomis sumomis, kaip dvi

dešimt penki centai (25c) kas 

savaitė.

“Spulkos” kapitalas inkor

poruotas ant vieno milijono 

($1,000,000.90) dolerių, o apy

varta siekia apie $180,000.00

jimui tartas ir svarbus žodis. į

Rap.
VYČIAMS PRANEŠIMAS.

JOHN KUGHINSKAS
*> į

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Office Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

Stiprus bankas.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų kuri* 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

L. Vyčių Chicagos A{įskri-> Valandos 9 ryto, iki 8:00 va-imo, skaudamų akių karsti. Autai 

Ši kolonija didžiuojasi, kad ėio metinis susirinkimas įvyks; kare. Sereditus ir Pėtnyčio- į Atitaisau trumpų r^stę <hr* tolimų

jos ribose yra Metropolitan ; trečiadieny, sausio 22 d., 1930 j “»is nuo 9 iki 6.

B "to aižku, kad ™ulk»” IStatc bankus’ pp' Brenz'! 8 vat *«*•> Sv- Kryžiaas'

_______ n-________• • v- blai tvarkomas ir vedamas. į para ui ios mokvklos kambaiv.savo finansinę įstaigų šios ko- vvua...^.,parapijos mokyklos kambary,

lonijos lietuviai remia. B"nkas ger“ “0V1/ J,8al prt‘[^6 ir gatvė (Town of

“Spulkos” direktoriai ir ^*auso ne v*en Prai Nedorai |Lake). Prašome visus delega- 

perdėtiniai vra gerai žinomi, ir P™ C^iMfJtaa au«SSn<rti, nes turime

kaip tai pirmininkas - Jonas House’ kas dllolia |sta'ga' svarb‘« rdkal« narstymui, 

tvirtų pamatų ir užtikrina ge

rų ateitį. Praeitais metais šis 

bankas didelę pažangų padarė, • 

visais atžvilgiais pasivarė

Sandara; pirmas vioe-pirmi- 

ninkas — Juozapas Klapatau- 

skas; antras vice-pirmininkas 

— Paul M. Sinith; raštininkas 

ir vedėjas — Juozas J. Pale-
pirmyn. Tikrai galime di-

, .oj. • , r džiuotis savo kolonijoj turėda-
kas; iždini n kas — Juozapas .....

v,. • , .... nu tokia' stipria finansine įs-
Vilimas; raštininko ptigelbiinn . v * *

kai Juozas Naudžiūnas ir Au-1

gust Shldukas; teisių vedėjus Į Rap.
adv. Juozas J. Grisius; direk- ’ ----------------------------------------------

toriai; Petras Grybas, Juozas

Valskis, Bonifacas Jovaišas,

Jonas Žauheris. Jie visuomet

yra pasirengę duoti ištarimų X Vietinis kleboną* jau vi- 

kaslink šios Gedimino “spul- sai pasveiko ir taria nuoširdų 

kos”. ačių gydytojams: S. A. Bren-

Užtat, gerbiamas tautieti, zai, II. Barton, A. J. Javoiš, 

neatidėliok taupymų rytojui, Dr. J. L. Bressler ir A. l^au- 

bet pradėk tuojau. Šiandien raičiui už jų sėkmingų gydimų 

esi jaunas, gali dirbti, turi ir rūpestinga priežiūrą. Taip-) 

pastogę, drabužį ir pavalgęs. >gi Šv. Kryžiaus ligoninės se-1 

Kada sulauksi senatvės, taip’svlėms ir visiems, kurie lan-

MARŲUETTE PARK ŽINU
TES.

Apakr. Valdyba.

— yra 

gera kaina 

už gėrę dantų 

košelę—

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25*

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

A D V O K AT A S 

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Tclcf. Boulevard 2800
<

n E S I I) E N C I J A: 
6515 So. Rockvvetl Street 

Tclcf. Republic 9723

; regybtę.

. Prirengiu teisingai akinius visuose 
. ’ atsitikimuose, egzaminavimas daro- 

: inas su elektra, parodančia mažlau- 
Į nias klaida*.
I

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. Ncdėliomis nuo 11 ryto lkl 
12 po pietų.

4712 & ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampa* Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 lkl 12 ryto 
. nuo 1 iki 9 vakare

DR. A. J, GUSSEN

Tel. Canal 0257 Ites. Prospect 6659

DR. f. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAl
Perkėlė eavo ofisų po numerio

4729 S. Ashland Avė.
SPBCUALISTAS

Dilovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 18—lt nuo 3—4 pe 

Motų: 7—8:99 vakar* 
Nedėllomls lė Ud lt 

telefonas midway ttts

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgą* lr Akušeri*

: 3343 SO. HALSTED STREET
p. p.Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakaro
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 MHvvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, SubatoJ 
Nuo 10 ryto Iki 8:30 vakare

CIceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčloj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th ,Street
Kampa* Miehigan Avė. 

Tel. Pullanan 6950 lr 4377

Miesto Ofiso Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 923 lr 936 
Tel. Franklin 4177

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl vlsAlų aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAB

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Telephone Central 8921

F. W, GUERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North Lasaile Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:89 iki 6 vai. vak. 
x>cal Office; 1900 So, Union Avė.

Tel. Roosevelt 8719 
Vai. nuo 0 iki 0 vai. vak.

Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 10 8t. 8 aukšta* 

Pastebėkit mano lškab**
Valandos nuo 0:80 ryto Iki 8:80 va
karo. hor*doiula nuo 0:80 iki II T. 

ryto. Nedėliomia nėra skirtų 
valandų. Room 8,
Pkoma Oaaal |i»

Boulevard 7680
Rez. Hemlock 7001

DR. A. P. KAZLAUSKIS
•

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 0 ryto iki 8 vakaro

DR. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams linomaa per SI 
metus kaipo patyrė* gydytojau chi
rurgas ir akušeri*.

Oydo staigia* tr chroniška* 11- 
gasvyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodu* X-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btreot

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 11 plotų tt 
nuo 0 iki 7:S0 vai. vakaro.
Tol. ofiso Canal tuo Roa. So. ttbon 
2288, arba Randolph 0800.

Phone Cicero 791

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTI:

X-Ray
1187 S. CICERO. AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A. 14. 8-0. 7-9 P. Iš. 

Trečladlena pagal sutarkim

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4€31 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 1800

▼▲LANDOS:
Nuo 10 Iki lt dienų,
Nuo 8 iki S po olėtu.
Nuo 7 Ud 9 vakaro.
Nedėl. nuo 10 lkl II dienų.
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GRABORIAI: CHICAGOJE
S. D. LACHAWICZ NEK. PRA3. MERGAIČIŲ 

DR-JA.
BRIGHTON PARKO ŽINE

LES.
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopiglausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti,
Tel. Roosevelt 2515 

Arba 2516
2314 W. 23rd Tlace 

Chicago, III.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges 
nis nž kitų patar 
navimas.

Bridgeport. — Susirinkimas 

įvyko sausio 6 d., Šv. Jurgio 

parap. svet.

Išrinkta valdyba šiems me

tams užėmė savo vietas: dva

sios vadas — kun. J. Šaulins- 

kas, pirm. — M. Gurinskaitė,

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tei Yards 1741 Ii 1743

4447
SKYRIUS

So. Fairfield Avenue
8KTRIU8

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

“Vytauto” teatr. klubas, 

narių susirinkime 11 sausio 

nutarė: paskelbti vienų mėne

sį laiko naujų narių prirašy

mui. Įstojusieji nariai iki 11 

vasario nemokės įstojamųjų 

mokesnių ir šiaip gaus įvai- 

vice-pirm. — O. Kazlauskaitė,' rių palengvinimų, 

rašt. — B. Čerkauskaitė, fili. •' Tas pats klubas vasario 16 

rašt. — O. Cliuraitė, ižd. — d. iš eilės vyksta su gastrolė- 

K. Garuekaitė, J. Žemgulaitė mis į West Side, kur bus par. 

ir H. Paskaitė — iždo globėjos svetainėje. Iki šv. Velykų ma- 

ir R. Čerkauskaitė - •• maršai- noma aplankyti visas Chica- 

ka. (gos apielinkėje esamas lieta-

M. Gurinskaitė padarė pra- kolonijas

nešimų, kad “Christmas Bas- 

kets” kūčių vakare įteikta:

Stanevičienei ir Smaliukienei. * uolus <’»rtaotoj“8 P- M 

“Bunco party” įvyks vasario 

12 4, šv. Jurgio parap. svet., Anwrik°je> *1 

8 vai. vak. įžanga 50c. Visos ap!ankJ't! Lietuvą tikslu ap- 

narės žadėjo atnešti dovanų, “gyventi visai, esant paken-

Snririnkimai įvyksta kaS,5iamom ^veniroo sulygau,.

Ch. Raporteris.

Nek. Prasid. parap. komite- 

uolus darbuotojas p. Al. 

Mockus, išgyvenęs 27 metus

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa 

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negru kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dlrbvstės.

OFJSAS
048 West 18 St 
Tel. Canal 8174 
ĮKYRIUS: 8888
So. Halsted Street 
Tel Vlctory 4488

pirmadienį kiekvieno mėnesio 

Šv. Jurgio parap. svet., 8

vai. vak.

Visos jaunos mergaitės 

kviečiamos prisirašyti prie 

šios draugijos

B. čerkauskaitė.

MUMS PAVYZDIS.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Huų patarnavimas 
zmet zųilnlngos ir 

nebrangus, nes netarl- 
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži k*» 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

X Sausio 14 (L Sherman 

State bankos direktorių susi

rinkime liko darinkta da 2 

nauji direktoriai: tovnofla- 

kietis Jonas Baltutis ir Frank 

Peska.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Kampas 4 61 n lr Paulina Sta 
TO. Blvd. b! 08

Nulfudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai. gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyėia dėl Šermenų 
dykai.

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patarnavimų
Pataj-navlmn 

rlsose Chlcs 
gos dalyse i 
prlemiesėuoee 
Grabai pigia > 
net už 325

OFISAS 
8888 South

Halsted St 
Vlctory 4088- 

84

BUTKUS
UNDERTAKIIfG CO.
P. B. Hadley IJc.

Koplyčia Dykai
MO West 18th Street

Canal 2161

4494 So Rockzrell St

vtrgiuts <894

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE ’ 

Chicago, III.

A. + A

S. M, SKUOAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevifiius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modernlš- 
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, Iii.

Tel. Vlctory 1118

PETRAS
KREKSČTUNAS

mirė sausio 16, 1930 m. 3:00 
vai. ryto. 4 0 metų amžiaus. 
Kilo Ift ranevėžio Apskričio, 
Krekenavos Parap., Mučinų 
Kaim-o, Amerikoj© išgyveno 
apie 20 metų.

Pa'lko dideliame nuliudime 
3 pusbrolius Liudvikų ir Tadeu
šų Jakaičius ir Juozų Valentų 
ir 2 puseseres Benediktų Ve- 
gienę Ir Julių Bučlunienę lr gi
mine*. Laidotuvėmis rūpinosi 
broliai Jakaičiai.

Kūnas pašarvotas graborlaus 
Radžiaus koplyčioj, 3238 So. 
Halsted St. Laidotuvės jvyks 
panodėlyj. Sausio 20 d. Iš ko
plyčios S vai. bus atlydėtas J 
ftv. Jurgi© bažnyčių, kurioj J- 
vyhs gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka-, 
pine*.

Nuoširdžiai kvleč-ame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Pusbroliai, Pusseserės Ir

Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Kadžius, Vlctory 4088

West Sidei pasiduoti, mes ga

lim dn geresnį chorų suorga- 

nizuųti. Garbė bus visoms, 

kai suorganizuosi m moterų 

chorų North Side.

Kai susitarsim, suėję ir 

vardų duobiu tam naujam 

chorui.

Taigi visos pagalvokit iki 

bus paskelbtas susirinkimo 

laikas.

Širdelė.

NORTH SIDE POLITIKOS 
KLUBO BALIUS.

Amerikos Lietuvių Politikos 

klubas turės balių, 19 d. sau

sio šv. Mykolo parapijos sve

tainėj, 7:30 vai. vakare.

Kviečiami visi North Side 

lietuviai ir iš apielinkių at

silankyti į bų balių. Per balių 

bus prirašinėjami nariai į klu

bų be įstojimo mokesčio, tik 

mėnesines duokles turės už

simokėti už šešis mėnesius.

Muzika bus puikiausia. 

Grieš ir lietuviškus šokius.

P. K. P.

PRANEŠIMAI.
North Side. — Labdarių - 1......

vakaras, parapijos svetainėj. Brighton Park. Marijonų 

Pamatęs skelbįmą, dagi kad K°IeK- 35 “kyrius laik’s 

dalyvaus AVert Side Motonj mėo*si“t «#«“*!>»<! .»wh>

Sąjungos choras, anksti nu- 19 <*■ taojau.'po paniniu, pa

ėjau salėn pažiūrėti kas per «'»kykl»a kambary,

sienas tas choras. Bet kaip su Visi nariai katami otsilan- 

ėjo ant estrados, tai iStiknj-l ir kurie * "^ktausot 

ju buvo ko pasižiūrėti. Ir dai- ~ tavo drauges

„avo dailiai. Vadinas, 51. S. ir

ganizaclja yra* viena kilnausių.

M. L.
------UJU----------------

55 kp. choras p. Brazaičio 

puikiai išlavintas.

Mat, kur vienybė, ten ir ga

lybė. Kur geri organizatoriai,

'ten ir darbas gražus.

Ir pas mus yra jaunų mo

terų, merginų sųjungiečių, tik . .. 

kaž kodėl musų kuopa yra 

lig apsnūdus, o gal nėra kam 

paraginti, stoka iniciatorių.

Klebonas bažnyčioj kp. su-

Bridgeport,1—- Liet. Teatr. 

draugija Sv? Martino metinį 

susirinkimų laikysi sausio 19 

d., 1 Vai., Šv. Jurgio parapijos

isirinkimus kasa s menesi s garsi-

na, bet susirinkimai, rodos, 

neįvyksta. Taigi, moterys, sų- 

jungietės subruskit! Ypač jau

nesnėm nedailu būtų snaus

ti.

Štai, viena mano kaiiiiinka 

'jau dažnai kalba, kad reikia

952 Jurksas J.

953 Jurkstojtei A.

955 Kausteklaitei B. 

974 Liogandiui Juozui 

991 Morkievisis K.

993 Matulianskenei M.

996 Panuskis Tilli

997 Pecuknitis J.

1000 Petrukas John 2 

1003 Purlieni A.

1004Radžiu* Juozapa 

1033 Urbanavičiui J. 

1042 Žabaras Juozas

IŠSIRENDUOJA fornišiuo- 

tas kambarys. Viskas moder

niškai įtaisyta.

6916 So. Maplewood Avė.
' 1-nias flioras

ŽIŪRĖKITE
10 pagyvenimų naujas mu

ro namas šiltu vandeniu šildo

mas, parsiduoda arba išsimai

no ant seno namo, nežiūrint 

aplinkybių.

Naujas biznio namas šiltu 

vandeniu šildomas parsiduoda 

arba išsimaino ant maigesnio 

namo.

4 pagyvenimų naujas muro 

namas parsiduoda arba išsi

maino ant mažesnio namo 

nežiūrint aplinkybių.

2 pagyvenimų muro namas 

po 5 kambarius šiltu vandeniu 

šildomas, 2 karų garadžins 

parsiduoda už $12,000.00.

4 pagyvenimų po 4 kamba

rius pečiais šildomas namas, 

parsiduoda dideliu bargenu 

tik už $5,000.00.

Šie visi namai randasi Mar

ąuette Park apielinkyje. No

rintieji pirkti ar mainyti, at

sišaukite pas mus.

I Taipgi statome namus pi

giausiomis kainomis ir pri

imame senus namus į mainus.

JOHN KZUUSIS
»53 WEST 71 ST. 

si Telef. Republie 4537

Nariai būtinai malonėkite 

pribūti, nes turime naujų ir 

svarbių reikalų svarstymui.

P. Kiltis, rašt.

Leib. G. D. L. K. Vytauto 

Bridgeporte įvyks metinis su

sirinkimas sausio 19 d., 1930 

m., 12 valandų dienų, Lietuv. 

Auditorijoj, 3133 So. Halsted 

St. Visi nariai malonėkite lai-

,, . .. .. , . ku atvykti,/Mfc randasi labai
kas nors daryti. Esu, taip ne- , . •• ,

. ... c daug ir labai'svarbių reikalų
gali būti. Moteiys North Side, x .

.. „ , , . Į svarstymui
nna apsnūsti. Nors keturios

susitarsim, ir pradėsim, or

ganizuoti moterų North Sidės 

chorų. Sako, mes negalim

METINĖS SUKAKTUVĖS+A. I A.
ADOMAS PAUKSZTIS

Mirė sausio 19, 1929, sulau
kęs 60 metų amžiaus. Kilęs iš 
VV.naus red., Švenčionių ap., 
Daugėliškiu par. Trlburdžių 
km. Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Jonų, dukterį Salimų, 
marčių Onų lr plačių giminę. 
Po gedulingų pamaldų Nekal
to Prasidėjimo par. bažnyčioj 
palaidotas Sv. Kazimiero ka
pinėse.

Už a. a. Adomo sielų atmin
tinės šv. Mišios Jvyke Subatoj, 
sausio 18, 8 vali ryte Sv. 
Kryžiaus par. bažnyčioj. Kitos 
šv. Mišios įvyks sausio 30 «1. 8 
vai. ryte. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioj.

Giminės, pažįstami Ir kaimy
nai maloniai prašoku! pagal iš
galę atsilankyti lr pasimelsti, 
kad gailestingas Dievas Adomo 
sielai sutelktų amžinų atlla|.

Nuliūdusį:
Pauk.Mzėlų Kelmyną.

MILDA
TEATRAS

3140 So. Halsted St.

KETV., P£TN. ir SUBATOJ 
Sausio 16-17-18

“HOLLYYVOOD REVUE” 
NED. IR PAN. Sausio 19, 20

‘THE RACKETEER” 
Dalyvauja Robert Armstrong 

ir Carol Lombard

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

PĖT. IR SUBATOJ 
Sausio 17 ir 18

“THE MARRIAGE
PLAYGROUND ’

NED. IR PAN. Sausio 19, 20 
THE Y HAD TO SEE PARIS’

Dalyvauja YVill Rogers ir 

Irene Ridi.

Vitapbone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Pprce'.inis laikrodis kiltis užtrauk
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La
bai puikus dėl papuošimo. Tik $2.98

Taipgi užlaikome naujausios ma
dos elektrlkinius laikrodžius. $12.00 
verčios tik ...................... .................... $8.98

j Nestor Johnson's visiems, gerai ži- 
1 nomį ice skaitai visokių sizų tik
tai ............. ............................ ............... $5.98

Ateikite arba Telefonuokite Lafa
yette 4689. Pristatom visur.

J. DERIN6IS
4414 So. Rockwell St.

JVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardware Co.. dabar perėmė visų 
blznj j savo rankas ir duos vlaose klo 
bianto Sakose plrmoe klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINT8 
& WALL PAPER

Painterg A Decoratora 
J. S. Ramanclonis, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7241

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

SEILSMONŲ
i Naujas išradimas, tinkantis 

prie kiekvieno pečiaus. Gali- 

j ma prijungti į keletu minučių. 

Sutaupo 50 nuoš. šilumos. Len- 

igvai parsiduoda ir geras ko- 

mišinas.

, MODERN EQUIPMENT 
MFG. CO.

1830 Canalport Avenue

PARSTDUODA Peter’s ice- 

cream parlor, 4 kambariai pa

gyvenimui užpakalyje. Biznis

V. K., rašt. gerai išdirbtas.

Marųuette Park. — Labda

rių Sąjungos 23 kuopos meti- 

inis susirinkimas įvyks sek

madieny, sausio 19 d., 1930 

m., 1 vai. po pietų, Gimimo 

Panelės Švenc. parapijos sve

tainėj, prie Wąshtenaw avė. 

ir 68th Street.

Visi Labdarybės nariai rė

mėjai ir darbuotojai kviečia

mi laiku susirinkti, nes turi

me svarbų reikalų svarsty

mui. Bus pranešimas iš Lab

darybės ūkio stovio.

Kuopos Valdyba.

1409 So. 49 Avė. Cicero, Dl.

JETUV1AMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PASU;

904
917
921

924

926

934
936
950
951

Andre8uninie Jule 

Bukauskas Miss J. 

Dahulskas Mrs. F. 

Daubarys Mrs. S. A. 

Diepeterenii B. 

Gedaminas A. 

Giedraitienei M. A. 

Jokūbąuskis A. 

Jučaite Valei

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo. Šaukit

GREEN VAI.LEY 
PRODUCTS 

ūselis šviežių kiauši 
■lų. sviesto Ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

T A X O S,
Norintieji žinoti, kiek kai

nuos jūsų namo ar loto Taxos 

už 1928 metų kreipkitės pas

A. OLSZEWSKĮ 
3241 S. Halsted St. 2nd Floor
Čia gausite pilnų informacijų

AUKSINĖ PROGA.
Parsiduoda, 5 ir 5 kamb., 

naujas mūrinis namas, vande

nių šildomų 2 karų, garadžtius, 

prie pat Lietuvių Bažnyčios 

Brighton Parke.

5 pagyvenimų naujas muro 

namas garu šildomas geroj vie 

toj prie dviejų gatveka-

rių linijų. Abu tie namai yra 

stebėtinai pigus. Mainysiu

ant mažesnio namo ar loto. 

į J. VILIMAS Savininkas 
4556 So. Rockwell St.

Tel. Virginia 2054

j REIKALINGA patyrusi vei 

terka dirbti restorane. Atsi

šaukti į

I Brighton Park Restaurant 
4180 Archer Avenue

MARQUETTE JEWELRY 
&RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinlų ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra- 
iio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 

_ __ ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8889

REIKALINGAS bookeeper, 

patyrimas; gera alga. Kreip

tis:

Bridgeport Purniture Co. 
3224 So. Halsted St.

Phone Virginia 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

M0RTGEČIAI-PASKOLO5

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Kaskoia suteikiama 1 vienų dienų 
Perkam© real ©etate kontraktus 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000 89 
8804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 4738-6716

SKOLINAM
PINIGUS

$200 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių 6%

J. NAMON 8f CO. 
2418 W. Marąuette Road
Arti Westem Avė. 

Telefonas Groveliill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 

paskutinius 5 metu* pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus? farmas ir biznius. Renduojam fla- 

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res Grovehill 1680


